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DECRETO Nº 740/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 18, do Loteamento 
Parque Novo Horizonte. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA.  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0021961301 
o desdobramento do Lote 01 da Quadra 18 com área total de 360,0 m² 
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Parque Novo 
Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 
R-1-20.334 em 09 de setembro de 2008, de propriedade de NELIO 
OLIVEIRA FILHO inscrito no CPF sob o n° 552.008.426-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 
desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 12,0 metros de frente para a Rua Barão do Rio Branco; 12,0 
metros de fundo com parte do mesmo lote nº 01; 18,10 metros do lado 
direito com o lote nº 02; 18,10 metros do lado esquerdo com a Rua Jorge 
Amado, perfazendo uma área total de 217,20 m² (duzentos e dezessete 
metros quadrados e vinte centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.005.6694.001. 

Lote P/01-B – 11,90 metros de frente para a Rua Jorge Amado; 11,90 
metros de fundo com o lote nº 02; 12,0 metros do lado direito com parte do 
mesmo lote nº 01; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, 
perfazendo uma área total de 142,80 m² (cento e quarenta e dois metros 
quadrados e oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 
02.35.100.0451.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 741/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 13, do Loteamento 
Parque Novo Horizonte. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0024401301 
o desdobramento do Lote 10 da Quadra 13 com área total de 360,0 m² 
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Parque Novo 
Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

 

 R-1-21.740 em 03 de dezembro de 2010, de propriedade de NATALIA DE 
ANDRADE CASTRO inscrita no CPF sob o n° 030.816.095-93. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 
desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua Imperatriz; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, perfazendo uma 
área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 
imobiliária nº 01.12.400.0060.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua Imperatriz; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 30,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, perfazendo uma 
área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 
imobiliária nº 01.00.005.6435.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 742/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 14, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0024411301 

o desdobramento do Lote 19 da Quadra 14 com área total de 360,0 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Parque Novo 

Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-1-21.761 em 03 de dezembro de 2010, de propriedade de NATALIA DE 

ANDRADE CASTRO inscrita no CPF sob o n° 030.816.095-93. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 

desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Rua Anísio Teixeira; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 16; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 

36,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.12.300.1189.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Rua Anísio Teixeira; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 16; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 19; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, perfazendo uma 
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área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.9067.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 743/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 03, do Loteamento 

Vila Jury. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0021611301 

o desdobramento do Lote 06 da Quadra 03 com área total de 360,0 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Vila Jury, inscritos 

no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de 

Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-3-11.637 em 11 de 

outubro de 1989 e AV-4-11.637 em 30 de setembro de 2013, de 

propriedade de ADEMIAS XAVIER DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 

255.811.045-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 

desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 10,0 metros de frente para a Rua Floriano Peixoto; 10,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 06; 20,0 metros do lado 

direito com o lote nº 05; 20,0 metros do lado esquerdo com a Rua Coronel 

Francisco Joaquim da Rocha, perfazendo uma área total de 200,0 m² 

(duzentos metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.4216.001. 

Lote P/06-B – 16,0 metros de frente para a Rua Francisco Joaquim da 

Rocha; 16,0 metros de fundo com o lote nº 05; 10,0 metros do lado direito 

com a outra parte do mesmo lote nº 06; 10,0 metros do lado esquerdo com 

o lote nº 08, perfazendo uma área total de 160,0 m² (cento e sessenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.5221.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 744/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 24, do Loteamento 
Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0021861301 
o desdobramento do Lote 16 da Quadra 24 com área total de 311,22 m² 
(trezentos e onze metros quadrados e vinte e dois centímetros) do 
Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 
Registro Geral sob nº R-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 
13 de julho de 2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES 
LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 
desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 6,30 metros de frente para a Rua da Jaqueira; 6,30 metros 
de fundo com o lote nº 17; 25,49 metros do lado direito com os lotes nº 20, 
21 e 22; 24,83 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 16, 
perfazendo uma área total de 158,50 m² (cento e cinquenta e oito metros 
quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.005.4861.001. 

Lote P/16-B – 6,31 metros de frente para a Rua da Jaqueira; 6,31 metros 
de fundo com o lote nº 17; 24,83 metros do lado direito com a outra parte 
do lote nº 16; 24,16 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, perfazendo 
uma área total de 152,72 m² (cento e cinquenta e dois metros quadrados e 
setenta e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.40.700.0120.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 745/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 36, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0024481301 

o desdobramento do Lote 19 da Quadra 36 com área total de 360,0 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra do Mimo, 

inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da 

Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-16.872 
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em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho de 2000, de 

propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 33.877.416/0001-41. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 

desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 22, 23 e 

24; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) 

– inscrição imobiliária nº 01.00.005.4705.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, perfazendo uma 

área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 02.41.300.0272.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 746/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 09, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0025871301 

o desdobramento do Lote 14 da Quadra 09 com área total de 250,0 m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Vitória, 

inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da 

Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-30.382 

em 01 de outubro de 2013, de propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE 

SOUZA inscrito no CPF sob o n° 152.701.735-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 

desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 14, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.49.300.0222.001. 

Lote P/14-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, perfazendo uma 

área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.49.300.0218.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 747/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 09, do Loteamento 
Jardim Vitória. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0025861301 
o desdobramento do Lote 16 da Quadra 09 com área total de 250,0 m² 
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Vitória, 
inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da 
Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-30.383 
em 01 de outubro de 2013, de propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE 
SOUZA inscrito no CPF sob o n° 152.701.735-49. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação do 
desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 
25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, perfazendo 
uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.49.300.0232.001. 

Lote P/16-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 16; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, perfazendo uma 
área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição 
imobiliária nº 01.49.300.0228.001. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 03 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMAS Nº 109, de 03 de dezembro de 2013. 

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

GLAUBER DE CASTRO E OUTRO. 

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 2013-0065/TEC/LS-0004, com Pareceres Técnico e Jurídico 

favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada 

(LS), válida por 02 (dois) anos, a GLAUBER DE CASTRO E OUTRO, 

Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.881.086.866-87, com endereço na 

Estrada do Café, km 03 (a direita), zona rural, neste Município de Barreiras 

– BA, CEP: 47.800-000, para localização, instalação e operação da 

atividade de secagem e beneficiamento de café com estimativa de 

beneficiamento de 20,0 T/dia (vinte toneladas por dia), na Fazenda Café 

do Rio Branco, Coordenadas UTM 0489953 / 8657926, na Estrada do Café, 

km 03 (a direita), zona rural, neste Município de Barreiras – BA, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e 

Meio Ambiente – Trabalho Rural apresentado a esta SEMMAS; 

II – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado 

aos funcionários do empreendimento, objetivando menores índices 

de degradação ambiental; 

III – Apresentar Plano de Emergência Ambiental (PEA). Prazo: 60 

(sessenta) dias; 

IV – A madeira utilizada no processo de secagem dos grãos deverá 

previamente está certificada pelo órgão ambiental competente;  

V – Apresentar anualmente análise físico-químicas do efluente 

tratado através da lagoa de decantação dos seguintes parâmetros: 

pH, Temperatura, Cloretos, DQO, DBO, OD, Condutividade, 

Coliformes fecais e totais, Nitrogênio Total, Fósforo Total, Sólidos 

Totais, Sulfetos, Ferro Dissolvido, Manganês Dissolvido, Metais 

pesados (Chumbo, Zinco, Cromo, Cádmio e Níquel); 

VI – Apresentar anualmente análise físico-químicas da parte líquida 

do resíduo (borra) resultante do processo de sedimentação dos 

seguintes parâmetros: pH, Temperatura, Cloretos, DQO, DBO, OD, 

Condutividade, Coliformes fecais e totais, Nitrogênio Total, Fósforo 

Total, Sólidos Totais, Sulfetos, Ferro Dissolvido, Manganês 

Dissolvido, Metais pesados (Chumbo, Zinco, Cromo, Cádmio e 

Níquel); 

VII - Apresentar anualmente análise físico-químicas da parte sólida 

do resíduo (borra) resultante do processo de sedimentação com a 

determinação dos seguintes parâmetros: pH, Condutividade 

elétrica, Umidade a 60°C e dos sólidos voláteis, Nitrogênio Total, 

Nitrogênio Inorgânico, Carbono orgânico, Sódio e Potássio, 

Macronutrientes, Micronutrientes e Metais presentes, Cloro na 

 

 forma de Cloreto, Boro na forma de Borato, Flúor na forma de 

Floureto, Potencial de neutralização e glanulometria;  

VIII - Solicitar previamente a outorga de lançamento de efluentes 

junto ao órgão ambiental competente, caso o efluente tratado seja 

disposto em algum corpo d’água receptor; 

IX – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos e líquidos 

gerados, inclusive os domésticos, conforme o Artigo 80 do Decreto 

Estadual nº 14.024/2012; 

X – 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; 

XI – Conservar e manter a sinalização de segurança nas 

dependências do empreendimento; 

XII – Deverá efetuar a recarga de todos os extintores que estiverem 

com datas de validades vencidas; 

XIII – Operar a unidade atendendo aos padrões de qualidade do ar 

e níveis de ruído, conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, os 

Artigos nº 46 a 50 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a NR 15 

do Ministério do Trabalho e Emprego; 

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança 

do trabalho, sendo obrigatório o seu uso. 

XV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à 

fiscalização dos órgãos ambientais; 

 

XVI – 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 

 


