
 

 

 

DECRETO Nº 539/2013 

Exonera a pedido o servidor José Carlos Leonardo da Silva, desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor José Carlos Leonardo da Silva, Subcoordenador, lotado na Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art 3º - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 03 de julho de 2013. 

Art 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar 
documentação fiscal e /ou contábil solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3° da Lei 922/2010 
 
 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF 

03/06/13 000010925 12.240.106/0001-41 WILLIAN DOS SANTOS BRITO 01020/2013 

06/11/12 000008242 07.642.220/0002-49 GISLENE DA SILVA DE JESUS – ME 01379/2012 

03/06/13 000010789 11.940.306/0001-44 ZELIR ASSUNÇÃO AGOSTINI 01019/2013 

13/05/13 6207 08.148.241/0001-94 ZANIN COMERCIO DE RAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA ME 00910/2013 

08/05/13 000013364 16.866.776/0001-29 ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS FLOR MULHER 00902/2013 

08/04/13 000010512 11.850.178/0001-48 JUSCELINO BARBOZA NSCIMENO GAVIÃO 00668/2013 

08/04/13 7997 10.268.113/0001-26 RODRIGO PAMPONET DA SILVA 00680/2013 

 

Barreiras-Ba, 23 de Julho de 2013. 

 
Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário de Finanças 
Decreto n° 05/2013 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar 
documentação fiscal e /ou contábil solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3° da Lei 922/2010. 

 

I.M RAZÃO SOCIAL TIAF 

3042 EDSON FILGUEIRA DOS SANTOS ME 716/2013 

000009372 CAPITAL SISTEMA DE IMPRESSÃO E INFORMÁTICA LTDA  703/2013 

000010398 VALMIR RAMOS PEREIRA – ME 687/2013 

000010377 RICARDO ALVES DE SOUZA 712/2013 

7230 DAVIDSON CARVALHO DA SILVA – ME 711/2013 

000009687 ANDERSON LUIS ALVES NEVES 690/2013 

5579 EDUARDO CUNHA MOREIRA 720/2013 

000011664 JOSÉ FERREIRA DA SILVA DE BARREIRAS – ME 588/2013 

2989 TV SOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES DE PROD. ELET. LTDA 698/2013 

5900 F. R. BASTOS  722/2013 

000011107 JAIME ALLAN COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 610/2013 

000011418 GERLES LOPES NEVES  612/2013 

 

Barreiras-Ba, 23 de Julho de 2013. 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário de Finanças 

Decreto n° 05/2013 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária 

principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF A.I 

08/04/13 000011577 13.074.293/0001-01 CONSUELO MATOS DE SOUZA 0681/13 1006/13 

1020/13 

08/04/13 000011035 12.285.262/0001-29 COUTINHO COMERCIO DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS 

0678/13 1064/13 

1065/13 



 

 

 

08/04/13 2685 02.525.618/0001-09 DOGIVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO 0677/13 1071/13 

1072/13 

08/04/13 1768 00.431.349/0001-88 DOMINGOS S. PEREIRA DA SILVA 0675/13 1067/13 

1068/13 

08/04/13 000009478 11.010.845/0001-84 JM PRODUTOS DO CERRADO LTDA 0665/13 1075/13 

1076/13 

08/04/13 000010512 11.850.178/0001-48 JUSCELINO BARBOZA NASCIMENTO GAVIAO 0668/13 1073/13 

1074/13 

08/04/13 000009840 007.386.305/00 MARQUINHO RODRIGUES DA SILVA 0686/13 1069/13 

1070/13 

13/03/13 000010508 11.854.199/0001-31 VALDEMIR NEVES PAIVA 0540/13 1066/13 

1077/13 

13/03/13 000011258 12.716.840/0001-34 VINICIUS MATHEUS MARMORI LIMA 0536/13 1079/13 

1080/13 

13/03/13 000010619 11.911.247/0001-86 WELLINGTON ALMEIDA DE SOUZA 0534/13 1091/13 

1092/13 

 

Barreiras-Ba, 23 de Julho de 2013. 

 
Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário de Finanças 
Decreto n° 05/2013 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar 
documentação fiscal e /ou contábil solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3° da Lei 922/2010. 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF 

22/01/13 7274 08.946.429/0001-88 C & C – Construtora Ltda 00139/2013 

08/04/13 000011124 11.853.735/0001-84 Geovar Guedes de Souza 00688/2013 

26/04/13 000010539 11.883.670/0001-10 Leilane Silva de Oliveira 01137563567 00659/2013 

09/04/13 000008854 02.331.884/0001-92 Luiz Oliveira dos Santos de Barreiras 00706/2013 

08/04/13 000011090 12.327.915/0001-95 Manancial  J C Magazine Ltda 00660/2013 

 

Barreiras-Ba, 23 de Julho de 2013. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário de Finanças 

Decreto n° 05/2013 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE – SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 074, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

IVANI FUSER LOEB – FAZENDA SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0172/TEC/LS-0056, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

IVANI FUSER LOEB, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.108.107.498-

15, com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro centro, Luis 

Eduardo Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para localização, 

implantação e operação da atividade de agricultura em regime 

sequeiro em área de 681ha 54a (seiscentos e oitenta e um hectares e 

cinqüenta e quatro ares) nas coordenadas UTM 0531275/8651519 e 

0530295/8651522, localizada na Fazenda São Francisco de Assis, 

localizada na Rodovia BR 242, Km 26, Zona Rural, Barreiras - BA,  

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 075, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PIERRE LOEB – FAZENDA SETE SETE SETE. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0173/TEC/LS-0057, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PIERRE LOEB, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.077.686.258-89, 

com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro 536ha 88a 

(quinhentos e trinta e seis hectares e oitenta e oito ares), nas 

coordenadas UTM 0527471 / 8649894 e 0526606 / 8649886,  na 

Fazenda Sete Sete Sete, localizada na Rodovia BR 242, Km 26, Zona 

Rural, Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 076, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

RICARDO TEIXEIRA POSSES – FAZENDA SANTA NINA. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0174/TEC/LS-0058, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

RICARDO TEIXEIRA POSSES, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.256.287.278-90, com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro 

centro, Luis Eduardo Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura em 

regime sequeiro em área de 404ha 93a (quatrocentos e quatro 

hectares e noventa e três ares), nas coordenadas UTM 0529285 / 

8650801 e 0528738 / 8650797,  na Fazenda Santa Nina, localizada na 

Rodovia BR 242, Km 26, Zona Rural, Barreiras - BA,  mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 077, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ZDENKA CERNY – FAZENDAS SÃO PEDRO E SÃO RAFAEL. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0175/TEC/LS-0059, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

ZDENKA CERNY, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.567.070.708-78, 

com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro em área de 

835ha 96a (oitocentos e trinta e cinco hectares e noventa e seis 

ares), nas coordenadas UTM 0528750 / 8650504 e 0528377 / 8650092,  

localizada nas Fazendas São Pedro e São Rafael, localizada na 

Rodovia BR 242, Km 26, Zona Rural, Barreiras - BA,  mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 078, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PATRÍCIA KHERLAKIAN LOEB – FAZENDA SANTO EXPEDITO. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0176/TEC/LS-0060, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PATRÍCIA KHERLAKIAN LOEB, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.269.706.718-36, com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro 

centro, Luis Eduardo Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para 

localização, implantação e operação da atividade de agricultura em 

regime sequeiro em área de 640ha 75a (seiscentos e quarenta 

hectares e setenta e cinco ares), nas coordenadas UTM 0532646 / 

8652105 e 0531307 / 8652174,  localizada na Fazendas Santo 

Expedito, localizada na Rodovia BR 242, Km 26, Zona Rural, Barreiras - 

BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 079, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

RODRIGO LOEB – FAZENDA SANTA FÉ. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0177/TEC/LS-0061, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

RODRIGO LOEB, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.105.045.218-61, 

com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro em área de 

725ha 19a (setecentos e vinte e cinco hectares e dezenove ares), nas 

coordenadas UTM 0526624 / 8650240 e 0525426 / 8650386,  localizada 

na Fazendas Santa Fé, localizada na Rodovia BR 242, Km 26, Zona 

Rural, Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos Condicionantes:  

 

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 



 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 080, de 23 de Julho de 2013. 

 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PIERRE LOEB – FAZENDA OITO OITO OITO. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2010-0178/TEC/LS-0062, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

PIERRE LOEB, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.077.686.258-89, 

com endereço postal à Caixa Postal Nº1289, bairro centro, Luis Eduardo 

Magalhães - BA, CEP:47.850-000, para localização, implantação e 

operação da atividade de agricultura em regime sequeiro 679ha 36a 

(seiscentos e setenta e nove hectares e trinta e seis ares), nas 

coordenadas UTM 0530291 / 8651278 e 0529276 / 8651280,  na 

Fazenda Oito Oito Oito, localizada na Rodovia BR 242, Km 26, Zona 

Rural, Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos Condicionantes:  

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo, bem como colocar 

placas de identificação dessas áreas; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII – Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Apresentar o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XI – Implementar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XII – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 


