DECRETO Nº 384/2016.
“Dispõe sobre a Alteração da Quadra D do Loteamento Nova Vista,
no município de Barreiras-BA para fins de regularização fundiária
urbana, e dá outras providências”.

DECRETO Nº 385/2016.
“Dispõe sobre a Aprovação do Loteamento Vila Dulce, na cidade de
Barreiras-BA, para fins de regularização fundiária urbana das
Glebas 01, 02 e 03 do citado loteamento, e dá outras providências”.

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, e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Lei 6.766/99, que o
Município poderá regularizar o Loteamento já executado que não foram
observados as determinações do ato administrativo de licença, para
evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa
dos direitos dos adquirentes de lotes;

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, e,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Lei 6.766/99, que o
Município poderá regularizar o Loteamento já executado que não foram
observados as determinações do ato administrativo de licença, para

CONSIDERANDO a identificação de alterações já implantadas pelos
adquirentes dos Lotes na Quadra D do citado loteamento;

evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa
dos direitos dos adquirentes de lotes;

CONSIDERANDO que a Quadra objeto de regularização, trata-se de
área já consolidada, conforme Decreto de nº 1.204/77 de 13 de Julho de
1977;

CONSIDERANDO que as Glebas objeto de regularização, tratam-se de

CONSIDERANDO ainda que, os Lotes objeto de alterações não constam
como áreas públicas;

CONSIDERANDO ainda que, as Glebas 01 e 02 são áreas públicas

áreas já consolidadas;

destinadas ao interesse social;
CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual de tal
quadra;
CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao
meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.

CONSIDERANDO que a Gleba 03 não consta como áreas públicas;
CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual;
CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a Planta do “Loteamento Nova Vista”, neste

meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.

município de Barreiras-BA, aprovada por meio do Decreto nº 1.204/77,
de 13 de Julho de 1977, especificadamente em razão da regularização

DECRETA:

da Quadra “D” do referido loteamento, para fins de regularização

Art. 1º - Fica aprovado o Loteamento “Vila Dulce”, neste município de

fundiária urbana, segundo a nova Planta Topográfica e Memorial

Barreiras-BA, especificadamente para fins de regularização fundiária

Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante do presente

urbana das Glebas 01, 02 e 03 do referido loteamento, segundo a nova

Decreto.

Planta Topográfica e Memorial Descritivo em anexos, que passam a

Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,

fazer parte integrante do presente Decreto.

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as

Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,

disposições em contrário.

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2016.
Gabinete do Prefeito, 01 de agosto de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA SEMMA Nº 053, de 01 de agosto de 2016.
Cancelamento da Portaria SEMMA Nº051, de 29 de julho de 2016.

I - Respeitar as legislações pertinentes, bem como, adotar posturas
conservacionistas que visem a melhoria contínua e a minimização dos
impactos

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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, ainda a
Resolução CEPRAM Nº4.420, de 27 de novembro de 2015 e, tendo em
vista o processo SEMMA nº 2016.0000342.TEC.DLA-0019, RESOLVE:
Art. 1º – Tornar sem efeito a Portaria SEMMA Nº051, de 29 de julho de
2016, publicada em Diário Oficial Municipal do dia 30 de Julho de 2016.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

ao

meio

ambiente;

II – Deverá implantar os seguintes Planos e Programas: a) Plano de
Controle Ambiental da Obra; b) Programa de Medidas de Controle de
Erosão para os locais a serem afetados com a implantação do
empreendimento; c) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil – PGRCC, pertinente a fase de implantação com adoção de medidas
que visem à redução, reutilização e reciclagem com respectiva ART do
responsável; d) Plano de Controle e Monitoramento de Ruído e Emissões
de particulados para fase de implantação; e) Programa de Gerenciamento
de Risco (PGR), pertinente à atividade ora licenciada e considerando os
riscos físicos, químicos e biológicos; f) Plano de Segurança/Emergência
para a ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, durante
a fase de implantação do empreendimento;
III - Deverá obedecer as seguintes Leis Municipais: Nº 651/2004 – “institui
o Plano Diretor Urbano de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão
e dá outras providências.”; Nº 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do

Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente

PORTARIA SEMMA Nº 054, de 01 de Agosto de 2016.

Conceder Dispensa de Licença Ambiental (DLA), válida por 03 (três)
anos à Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS /
DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS
BAIRROS MORADA DA LUA, SÃO PAULO, ARATU, VILA JURÍ e
VILA REGINA.
O Secretário do Meio Ambiente, 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 Secretaria do Meio Ambiente do Estado
da Bahia - SEMA 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° 4.420 de 27 de Novembro de 2015 e, tendo em vista o que
do processo SEMMA nº 2016-0342/TEC/DLA-0019, com Parecer Técnico
e Jurídico, estabelece: Art. 1º: Fica Dispensado do Licenciamento
Ambiental, com validade de 03 (três) anos, a Empresa PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob n°
13.654.405/0001-95, com endereço à Avenida Clériston Andrade, Nº 729,
Bairro Centro, Barreiras – BA / CEP:47.801-900, para a localização e
implantação de sistema de drenagem de águas pluviais, com
extensão de 1.161,50 m (um mil, cento e sessenta e um, cinquenta
metros) e pavimentação asfáltica, que contemplará os bairros
Morada da Lua, São Paulo, Aratu, Vila Juri e Vila Regina, nesta
cidade de Barreiras BA, conforme consta no Projeto de Pavimentação e
Drenagem. Conforme o Anexo I da Resolução CEPRAM nº
4.420/2015, o referido empreendimento não se encaixa em nenhum
enquadramento específico e, por não haver enquadramento para
atividade, a referida dispensa deverá ser, mediante o cumprimento dos
seguintes CONDICIONANTES:

Perímetro Urbano do Município de Barreiras.” e Nº 647/2004 – “dispõe
sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e
Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”;

IV - Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como os
resíduos sólidos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o
transporte para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em
corpos hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem a
máxima redução na geração de entulho, assim como a recuperação,
reutilização e reciclagem deste material;
V – Deverá dotar o canteiro de obras com infra-estrutura provisória
adequada, destacando as medidas preventivas e corretivas dos impactos
ambientais inerentes às atividades;
VI - Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em
pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de
máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do
empreendimento;

VII - Requerer nova regularização ambiental a Secretaria do Meio
Ambiente - SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na
operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta
licença.
Art. 2º - Esta Dispensa de Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, 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 Dispensa de Licença, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes supracitados,
sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais
órgãos do Sistema Estadual.
Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente
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