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DECRETO Nº 758/2013 

Aprova a retificação de Quadra 21 do Loteamento denominado 

Morada Nobre I. 

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 aprovado a retificação de numeração de lotes da Quadra 21 

de Loteamento denominado “MORADA NOBRE I”, conforme Planta 

Corrigida e Memorial Descritivo em anexos. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 759/2013 

Exonera, a pedido, o servidor Rodrigo Carlos de Oliveira Alves 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 Rodrigo Carlos de Oliveira 

Alves, Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, lotado na 

Secretaria do Trabalho e Promoção Social. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 760/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 41, 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 

0024121301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 41 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-1-24.099 em 20 de junho de 2012, de propriedade de 

IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

04.967.839/0001-54. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 01, 

02 e 03; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.500.0043.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 06; 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 01.00.005.4880.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMAS Nº 116, de 16 de dezembro de 2013. 
Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

HELENA ALMEIDA SCHMIDT – FAZENDAS ORQUIDEAS VII, IX, X, XI, 

XII, XIV. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-

0275/TEC/LO-0006, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), 

válida por 04 (quatro) anos, a HELENA ALMEIDA SCHMIDT., Pessoa 

Física inscrita no CPF sob nº.971.768.345-04, com endereço à Rua 

Augusto Torres, S/N, Edifício Mansão Rio de Ondas, Aptº. 1002, bairro 

Morada nobre, neste município de Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para 

Licença de Operação para as atividades de agricultura de grãos em 

regime sequeiro em área de 2.732ha 30a 36ca (dois mil, setecentos e 

trinta e dois hectares, trinta ares e trinta e seis centiares) e 

armazenamento de grãos com capacidade de 12.000 T (doze mil 

toneladas), localizada nas Fazendas Orquídeas VII, IX, X, XI, XII e XIV, 

nas coordenadas UTM 0364470 / 8690554, 0365663 / 8692040, 

0368818 / 8692134 e 0373384 / 8687740, localizadas na Rodovia BA 460, 

Km 44, próximo a Comunidade de Placas, 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) 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 sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6.455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

VI – 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; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - 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; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR de todas as propriedades, inclusive a Fazenda Orquídeas XV. 

Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

XIII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento; 

XIV – Implementar o Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, de acordo com o cronograma de 

atividades constante no referido programa, apresentando relatórios 

semestrais a esta secretaria; 

XV – Deverá adotar um sistema de tratamento para o efluente advindo da 

pocilga. Prazo: 120 (cento e vinte) dias; 

XVI – Construir piso impermeabilizado no galpão de máquinas e veículos, 

evitando assim, em caso de vazamento, contato direto no solo;  
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XVII – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

XVIII – Deverá apresentar a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos, ou sua dispensa, emitida por órgão responsável pela sua 

gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 14.024/2012; 

XIX – Apresentar a anualmente a esta SEMMAS, Relatório Técnico de 

Garantia Ambiental, bem como ATAS das reuniões da Comissão Técnica 

de Garantia Ambiental; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XXI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXII – Requerer nova licença a Secretaria 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 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 117, de 16 de dezembro de 2013. 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 
PAULO ALMEIDA SCHMIDT E OUTROS – FAZENDAS ORQUIDEAS I, 

II, III, IV, V, VI, VIII e XIII. 

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 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-

0276/TEC/LO-0007, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), 

válida por 04 (quatro) anos, a PAULO ALMEIDA SCHMIDT E OUTROS, 

Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.871.944.145-20, com endereço à 

Rua Augusto Torres, S/N, Edifício Mansão Rio de Ondas, Aptº. 1002, 

bairro Morada nobre, neste município de Barreiras – BA, CEP: 47.800-

000, para Licença de Operação para a atividade de agricultura de grãos 

em regime sequeiro em área de 3.207ha 94a 66ca (três mil, duzentos e 

sete hectares, noventa e quatro ares e sessenta e seis centiares), 

localizada nas Fazendas Orquídeas I, II, III, IV, V, VI, VIII e XIII, 

coordenadas UTM 0369419 / 8688850, localizadas na Rodovia BA 460, 

Km 44, próximo a Comunidade de Placas, 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) 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 sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6.455/93, 

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação 

de agrotóxicos; 

V – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao exercício da 

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 
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VI – 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; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VIII – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - 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; 

X – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com 

adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento, 

curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR de todas as propriedades, inclusive a Fazenda Orquídeas XVI. 

Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com 

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

XIII – Implementar o Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, de acordo com o cronograma de 

atividades constante no referido programa, apresentando relatórios 

semestrais a esta secretaria; 

XIV – Apresentar a anualmente a esta SEMMAS, Relatório Técnico de 

Garantia Ambiental, bem como ATAS das reuniões da Comissão Técnica 

de Garantia Ambiental; 

 

 

 

 

 

 

XV – São vedados a caça, a pesca a apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XVI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVII – Requerer nova licença a Secretaria 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 

 

 


