
 

1 

 

 

LEI Nº 1059/2013, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras- BA, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - Institui o dia 29 de junho como o “Dia do Pescador” no Município 

de Barreiras. 

Parágrafo único- Durante este dia o Poder Executivo e o Poder 

Legislativo Municipal promoverão ações de valorização da atividade 

extrativista da pesca, a conscientização para a pesca sustentável em 

todos os rios, riachos, lagos e ambientes naturais do município, o 

respeito ao defeso, bem como a realização de eventos e cursos voltados 

para o Pescador, preferencialmente em parceria com as colônias de 

pescadores. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

LEI Nº 1060/2013, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a implantação de ciclovias e 

ciclofaixas no município de Barreiras” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras- BA, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a implantação 

de ciclovias e ciclofaixas no município de Barreiras, em especial, nas 

principais vias públicas do centro e dos bairros. 

 

 

Art. 2º - O poder Executivo Municipal deve, ainda, prever a implantação 

de ciclovias ou ciclofaixas quando: 

I- da construção de novas vias públicas; 

II- da realização de obra de ampliação ou melhoria nas vias públicas; 

III- da implantação de projetos turísticos e de lazer. 

§1º- Através da elaboração de projeto, o Poder Executivo apresentará 

um planejamento cicloviário, incluindo programa de implantação gradual 

de ciclovias e ciclofaixas, colocação de sinalização pertinentes e previsão 

de espaço para bicicletário. 

§2º- A disposição contida no caput fica dispensada quando, 

comprovadamente, as características da via pública a ser constituída ou 

objeto de obra de implantação ou melhoria não recomendam o tráfego de 

bicicletas. 

Art. 3º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

LEI Nº 1061/2013, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a obrigação de Empresas de Blocos 

Carnavalescos e Organizadores de Festas a confeccionarem abadás ou 

camisas nos tamanhos P, M, G, GG e EXG” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras- BA, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - Ficam as Empresas de Blocos Carnavalescos e Organizadores 

de Festas no município de Barreiras obrigados a confeccionarem abadás 

ou camisas nos tamanhos P, M, G, GG e EXG. 

EMENTA: “Institui o dia 29 de junho como o “Dia do Pescador” 

no Município e dá outras providências” 
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Art. 2º - A fiscalização ficará sob a responsabilidade do município através 

da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, que fará a vistoria dos abadás 

ou camisas confeccionadas antes da entrega para os foliões. 

Art. 3º- O município poderá no caso do não cumprimento da presente lei, 

aplicar multa no percentual de 10% sobre o valor de cada abadá ou 

camisa confeccionado para o evento. 

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

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 17 de dezembro de 2013. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

LEI Nº 1062/2013, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Regulamenta estacionamentos de carros pesados em vias 

públicas e dá outras providências” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras- BA, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte 

Lei: 

Art. 1º - Fica vedado o estacionamento de carretas, caminhões, veículos 

de porte pesados e máquinas nas seguintes Avenidas e trechos: 

I- Avenida Cleriston Andrade; 

II- Avenida Antônio Carlos Magalhães;  

III- Avenida Benedita Silveira; 

IV- Avenida Aylon Macêdo;  

V- Avenida Alberto Amorim; 

VI- Avenida São Desiderio. 

§1ª Aplica-se também o disposto no caput desse artigo, os 

estacionamentos em frente de Hospitais, Postos de Saúde e 

Escolas localizados nesse Município de Barreiras. 

§2º- A proibição de estacionamento nas avenidas acima 

menciona compreende nos dois sentidos e em toda a Avenida.  

Art. 2º- É defeso para oficinas mecânicas, prestadores de serviços 

mecânicos utilizarem como estacionamento as vias públicas, avenidas, 

ruas, praças ou quaisquer logradouros públicos da cidade de 

Barreiras/BA. 

Art. 3º- É permitida a parada de veículo em frente a casas comerciais e 

ao propósito único de carga e descarga de mercadorias com a atuação 

do estabelecimento, conforme descrito nos parágrafos subsequentes: 

§1º- Fica estabelecido que o horário de carga e descarga e 

impreterivelmente é das 18h30m às 07h30m, de segunda a sexta feira. 

No sábado a partir das 12 horas e até a segunda feira as 7h30m, a carga 

e descarga de mercadorias está permitida, desde que obedecendo a 

legislação brasileira de trânsito vigente.   

§2º- O serviço de carga e descarga fora dos horários estabelecidos no 

parágrafo anterior deste artigo, fica o veículo sujeito a multa e a 

apreensão de acordo com estabelecido no Código de Transito Brasileiro. 

Art. 4o   O Poder Executivo promoverá a instalação das placas restritivas 

e a pintura no solo de faixas delimitadoras da área. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 17 de dezembro de 

2013. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

DECRETO Nº 761/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 11, do Loteamento 

Bandeirante I. 

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 

0026371301 o desdobramento do Lote 09 da Quadra 11 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
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do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-1-18.242 em 11 de novembro de 2003 e R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004, 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/09-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6359.001. 

Lote P/09-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0824.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 762/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra N, 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 

0025401301 o desdobramento do Lote 09 da Quadra N 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-4-21.744 em 17 de outubro de 2013, de 

propriedade de ELIAS ANTÔNIO DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

446.040.336-68. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 11; 

36,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6559.001. 

Lote P/09-B – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 36,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 09; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.12.900.0864.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 763/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 26-A, do 

Loteamento Residencial Alphaville. 

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 

0025781301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 26-A com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-1-30.074 em 28 de junho de 2013, de 

propriedade de JOSÉ MARIA BATISTA DE SOUZA inscrito no CPF sob 

o n° 152.701.735-49. 
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Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 5,0 metros de frente para a Rua Elisa Cardoso dos Santos; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 24; 25,0 metros do lado direito com o 

lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2392.000. 

Lote P/11-B – 5,0 metros de frente para a Rua Elisa Cardoso dos Santos; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 24; 25,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 11; 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 01.14.200.1064.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 764/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 26-A, do 

Loteamento Residencial Alphaville. 

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 

0025801301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 26-A com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-1-30.075 em 28 de junho 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/12-A – 5,0 metros de frente para a Rua Elisa Cardoso dos Santos; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 23; 25,0 metros do lado direito com o 

lote nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2391.000. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Rua Elisa Cardoso dos Santos; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 23; 25,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

13, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.000.1054.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 765/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 02, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0024461301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 02 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

São Paulo, 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-1-27.413 em 01 de março de 2013, de propriedade de ANTONIO 

CARLOS DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 092.635.355-15. 
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Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 10,0 metros de frente para a Rua Tim Maia; 10,0 metros de 

fundo para parte do mesmo lote nº 05; 12,50 metros do lado direito com o 

lote nº 04; 12,50 metros do lado esquerdo para a Av. São Paulo, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7573.001. 

Lote P/05-B – 12,50 metros de frente para a Av. São Paulo; 12,50 metros 

de fundo com o lote nº 04; 10,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 05; 10,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.37.000.0087.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 766/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 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 

0024321301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 24 com área total 

de 264,85 m² (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados e oitenta 

e cinco 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/06-A – 7,80 metros de frente para a Rua da Jaqueira; 7,50 metros 

de fundo para os lotes nº 05 e 07; 17,97 metros do lado direito com o lote 

nº 08; 17,08 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 134,06 m² (cento e trinta e quatro metros 

quadrados e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.4866.001. 

Lote P/06-B – 7,80 metros de frente para a Rua da Jaqueira; 7,50 metros 

de fundo com o lote nº 05; 17,08 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 06; 16,20 metros do lado esquerdo com os lotes nº 03 e 

04, perfazendo uma área total de 130,79 m² (cento e trinta metros 

quadrados e setenta e nove centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.40.700.0050.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 767/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 30, 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 

0025611301 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 30 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 
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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/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 

fundo para o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.40.900.0275.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 20, 21 e 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4815.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 768/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 29, 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 

0026161301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 29 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-1-30.539 em 06 de novembro de 2013, de propriedade de 

LUCIANO QUEIROZ DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 

922.346.405-63. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

 

Lote P/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 

fundo para o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 14; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.40.900.0095.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 16; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4824.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 769/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra L, do Loteamento 

Vila Regina III. 

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 

0025371301 o desdobramento do Lote 07 da Quadra L com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Vila 

Regina III, 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 
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R-1-17.591 em 10 de abril de 2002, de propriedade de EUDINA ROCHA 

FIGUEIREDO inscrito no CPF sob o n° 137.587.055-68. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua Professor Joel Lopes; 6,0 

metros de fundo para o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com os 

lotes nº 03, 04 e 05; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do 

lote nº 07, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.500.0133.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua Professor Joel Lopes; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7544.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 770/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 39, 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 

0022311301 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 39 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-1-30.364 em 24 de setembro de 2013, de propriedade de 

FERNANDA STTEFANY SANTOS BATISTA inscrito no CPF sob o n° 

048.441.835-16. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Baraúna; 6,0 metros de 

fundo para o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.400.0115.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Baraúna; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 20, 21 e 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4773.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 771/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 20 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 

0024351301 o desdobramento do Lote 20 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 
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Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-21.752 em 03 de dezembro de 2010, de 

propriedade de NATÁLIA DE ANDRADE CASTRO inscrito 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/20-A – 5,0 metros de frente para a Rua Anísio Teixeira; 5,0 metros 

de fundo para o lote nº 16; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 19; 

36,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.12.300.1199.001. 

Lote P/20-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 20; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9069.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 772/2013 

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

Sul Brasileiro. 

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 

0025661301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra D com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Sul 

Brasileiro, 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-1-10.709 em 25 de novembro de 1988 e AV-3-10.709 em 01 de 

novembro de 2013, de propriedade de NICANOR PIRES DOS SANTOS 

inscrito no CPF sob o n° 080.927.455-87. 

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 Arena da Baixada; 6,0 

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

lotes nº 03, 04 e 05; 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 05.04.500.0043.001.Lote P/06-B – 

6,0 metros de frente para a Rua Arena da Baixada; 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 02.00.003.6706.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 773/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 11, do Loteamento 

Bandeirante I. 

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 

0026361301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 11 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 
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Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003 e R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA 

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/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo para o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6357.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0812.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 774/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 36 da Quadra 33, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0027291301 o desdobramento do Lote 36 da Quadra 33 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/000-8. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/36-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo para o lote nº 47; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 34; 30,0 

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

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

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0204.001. 

Lote P/36-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 47; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 36; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 46, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0198.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 775/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 46 da Quadra 33, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0027281301 o desdobramento do Lote 46 da Quadra 33 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada da Lua, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/000-8. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/46-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo para o lote nº 45; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 36; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 46, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0192.001. 

Lote P/46-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 45; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 46; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 44, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0186.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 776/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 07 e 22 da Quadra 29, do 

Loteamento Morada Nobre I. 

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 - Ficam aprovados de acordo o processo administrativo nº 

0025411301 os desdobramentos dos Lotes 07 e 22 da Quadra 29 com 

área total de 720,0 m² (setecentos e vinte metros quadrados) do 

Loteamento Morada Nobre I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis 

e Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-44.116 em 09 de dezembro de 2013, de 

propriedade de LIVIA MARIA TELES BARBOSA inscrita no CPF sob o 

n° 568.713.415-87 e HELISSON BARBOSA DE JESUS inscrito no CPF 

sob o n°568.667.555-49. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A e 22– 12,0 metros de frente para a Rua Dona Vitalina; 12,0 

metros de fundo com parte do lote nº 07; 32,0 metros do lado direito com 

os lotes nº 06 e 21; 32,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 08 e 

23, perfazendo uma área total de 384,0 m² (trezentos e oitenta e quatro 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.8371.001. 

Lote P/07-B – 12,0 metros de frente para a Rua Dona Vitalina; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 07; 28,0 metros do lado 

direito com o lote nº 08; 28,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 336,0 m² (trezentos e trinta e seis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.8270.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMAS Nº 118, de 17 de dezembro de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

AUTO POSTO CENTER LTDA. – POSTO SABRINA IV. 

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-

0467/TEC/LS-0041, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida 

por 03 (três) anos, a Empresa AUTO POSTO CENTER LTDA., Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.08.113.064/0002-91, com endereço à 

Avenida Clériston Andrade Nº1.007, bairro Centro, neste município de 

Barreiras – BA, CEP: 47.801-255, para atividade de comércio varejista 

de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, 

capacidade de armazenamento de combustíveis de 75 (setenta e 

cinco) metros cúbicos, no Posto Sabrina IV, localizado na Avenida 

Clériston Andrade Nº1.007, bairro Centro, neste município de Barreiras – 

BA, CEP: 47.801-255, mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos Condicionantes:  

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 
apresentado a SEMMAS – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade e, conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT 
para postos de combustíveis; 
 
II – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 
combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 
 
III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 
e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 
sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos 
e os extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMAS e às 
Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 
 
IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 
para os tanques subterrâneos; 
 
V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 
servem as ilhas de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente 
o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em 
instalação com Licença Ambiental; 
 
 
VI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 
documentos autorizatórios para a operação da atividade de auto posto de 
combustíveis; 
 
VII – Deverá operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma 
Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de 
atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados 
de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de 
fevereiro de 2006; 
 
 
VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 
combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 
imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 
derramarem quando do descarregamento; 
 
 

 
 
IX – Informar imediatamente a SEMMAS, quando da ocorrência de 
vazamento; 
 
X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento deverão 
estar em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, 
conforme Resolução CONAMA nº. 01/90; 
 
XI – Deverá implantar imediatamente as recomendações elencadas no 
Laudo Técnico Sobre Condições de Risco, elaborado pelo Engº 
Segurança do Trabalho Sr. Cláudio Roberto Miranda de Amorim, 
CREA/BA nº 27.612, ART nº 0940, quais sejam: a) a manutenção dos 
suspiros dos tanques de armazenamento de combustíveis deverá ser 
realizada periodicamente, garantindo ao perfeito funcionamento da 
vedação feita pela esfera; b) o descarregamento do combustível, através 
de ordem de serviço, deverá ser feito até as 17:00 horas e o acendimento 
da churrasqueira nunca deverá ocorrer antes das 17:30 horas, a fim de 
garantir que não haja atividade incompatível de forma paralela; c) a 
churrasqueira, por precaução adicional, deverá possuir um anteparo 
metálico na parte superior que irá redirecionar a fumaça para as laterais;  
 
d) nenhuma mesa deverá ser disposta sobre a área dos tanques de 
armazenamento de combustíveis; e) a churrasqueira não deverá ser 
deslocada do local atual em direção aos tanques, tão pouco em direção 
aos dutos de suspiro. No entanto, ela poderá ser deslocada em direção 
oposta a estes, caso necessário; f) deverá ser instalado um conjunto 
extintor (um extintor de pó químico seco de 06 Kg e um extintor de água 
pressurizada de 10 litros) na parte frontal do estabelecimento “Espetinho 
do Frajola”; 
 
XII – Realizar treinamento específico com os funcionários para 
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 
conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do 
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de 
risco e para a fiscalização; 
 
XIII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de 
vazamento de combustível; 
 
XIV – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 
para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade 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 

 

 

 

 


