DECRETO Nº 721/2016.
“Aprova desmembramento de Área Remanescente do Loteamento
Jardim Bela Vista, neste Município de Barreiras/BA”.
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 o desmembramento da Área de Terra
Remanescente do Loteamento Jardim Bela Vista, na cidade de BarreirasBA, constituída de 720,00m² (setecentos e vinte metros quadrados), de
propriedade de MÁRCIO OLIVEIRA SANTOS, devidamente registrado no
Cartório de Notas da Comarca de Barreiras-BA.
Art. 2º – A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desmembramento acima, passará a ser a seguinte:

I – FRENTE: 24,00 metros, limitando-se com a Rua Jovino Alves da
Silva; FUNDO: 24,00 metros, limitando-se com a área remanescente
pertencente a Srª. Diamantina Apolonio Castro e outros; LADO DIREITO:
30,00 metros, limitando-se com a área remanescente pertencente a Srª.
Diamantina Apolonio Castro e outros; e LADO ESQUERDO: 30,00
metros, limitando-se com a Rua Clériston Andrade.

Parágrafo Único: Perfazendo uma área de 720,00m² e um perímetro de
108,00m.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

CONSIDERANDO que a proposta de regularização tem por finalidade
regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado,
permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a
possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de
Imóveis competente;
CONSIDERANDO que a Quadra objeto de regularização, trata-se de
área já consolidada;
CONSIDERANDO ainda que, a quadra objeto de alterações não consta
como áreas públicas;
CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual;
CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao
meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a Planta do Loteamento “Boa Vista IV”, neste
município de Barreiras-BA, especificadamente em razão da regularização
da Quadra 10 do referido loteamento, para fins de regularização fundiária
urbana, segundo a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em
anexos, que passam a fazer parte integrante do presente Decreto.
Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 723/2016.
“Aprova desmembramento do imóvel denominado Fazenda Boa
Vista I, neste Município de Barreiras/BA”.

DECRETO Nº 722/2016.
“Dispõe sobre a alteração da Quadra 10 do Loteamento Boa Vista IV,
no município de Barreiras-BA para fins de regularização fundiária
urbana, 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.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o desmembramento da Área denominada
Fazenda Boa Vista I, na cidade de Barreiras-BA, constituída de
11.914,52m² (onze mil, novecentos e quatorze metros e cinquenta e dois
centímetros quadrados), de propriedade de SERTANEJA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, devidamente registrado no Cartório de Registro de
Imóveis e Hipoteca do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, e Registro
Geral de nº R-1-11.099.
Art. 2º – A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desmembramento acima, passará a ser a seguinte:
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I – Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N
8.658.482,149m. e E 500.006,081 m., situado no limite com Sertaneja
Empresa Agro-Pastoril S/A deste, segue com azimute de 116°27’50” e
distancia de 119,92m., confrontando neste trecho com Sertaneja
Empresa Agro-Pastoril S/A, até o vértice 02, de coordenadas N
8.658.428,707 m. e E 500.113,439 m.; deste, segue com azimute de
264°38’05” e distância de 165,66m., confrontando neste trecho com
Everaldo Marques Oliveira da silva, até o vértice 03, de coordenadas N
8.658.413,217 m. e E 499.948,508m., deste, segue com azimute
175°15’08” e distância de 47,16m., confrontando neste trecho com
Evaldo Marques Oliveira da Silva, até o vértice 04, de coordenadas N
8.658.366,233 m. e E 499.952,411m.; deste, segue com azimute de
276°33’54” e distância de 60,00m., limitando neste trecho coma Rua
Marabá, até o vértice 05, de coordenadas N 8.658.373,083 m. e E 499.
892,802 m.; deste, segue limitando com a Rua Silvano Catarino da Cruz,
com os seguintes azimutes e distâncias 7°27’56” e 45,29 m., até o vértice
06, de coordenadas N 8.658.417,922 m. e E 499.898,687 m.; 7°30’10” e
5,32m., até o vértice 07 de coordenadas N 8.658.423,269 m, e E
499.899,382 m.; 357°43’08” e 15, 30 m., até o vértice 08, de coordenadas
N 8. 658.438,557 m. e E 499. 898.773 m., 355°50’55” e 6,64 m., até o
vértice 09, de coordenadas N 8.658.445,184m. e E 499.898,292m.;
349°28’24” e 6,28m., até o vértice 10, de coordenadas N 8.658.451,362
m. e E 499.897,144 m.; 349°30’51” e 8,63 m., até o vértice 11, de
coordenadas N 8.658.459,850 m. e E 499.895,573 m.; deste, segue com
azimute de 78°35’30” e distância de 112,74 m., confrontando neste
trecho com a Sertaneja Empresa Agro-Pastoril S/A, até o vértice 01, de
coordenadas N 8.658.482,149 m. e E 500.006,081 m.; ponto inicial da
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao
Meridiano Central 45° WGr, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos
os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano
de projeção UTM.
Parágrafo Único: Perfazendo uma área de 11.914,52m² (onze mil,
novecentos e quatorze metros e cinquenta e dois centímetros
quadrados).
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 724, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016.
Aprova o Loteamento denominado RESIDENCIAL NOSSA CASA,
localizado na cidade de BARREIRAS, Estado da Bahia e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e:

1)

2)

CONSIDERANDO
o
requerimento
protocolado
por
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO 2000 EIRELI EPP., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua
Riachão, 250, 1º andar, Zona Suburbana, nesta cidade de
Barreiras – BA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.860.055/0001-10,
solicitando aprovação do Loteamento denominado Residencial
Nossa Casa, situado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia.
CONSIDERANDO que a solicitante é legítima proprietária do
imóvel onde será implantado o referido loteamento conforme
comprova a certidão da matrícula acostada ao processo
administrativo instaurado.

3)

CONSIDERANDO por fim que foram apresentados junto a
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, as plantas
gerais de todo o loteamento, bem como, plantas e memoriais
descritivos das quadras e lotes e, considerando, ainda, a
declaração de aprovação do projeto de acordo com pareceres
da referida Secretaria.

DECRETA:
Art. 1° - Fica aprovado o Loteamento denominado “RESIDENCIAL
NOSSA CASA”, de propriedade da empresa INCORPORAÇÃO E
EMPREENDIMENTO 2000 EIRELI - EPP., e uma área total de 3.631,41
dos lotes de uso misto, localizado na margem esquerda da Rodovia BR
135 – nesta cidade.
Art. 2° - A ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE é de 3.724,01m² (três mil,
setecentos e vinte e quatro mil, e um metros quadrados), que será
dividida da seguinte forma:

QUADRA 01: 3.163,56 m² (NOVENTA LOTES);
QUADRA 02: 467,85 m² (SETE LOTES);
ÁREA TOTAL DOS LOTES: 3.631,41m²;
ÁREA TOTAL DO TERRENO: 3.724,01m².

Art. 3º - Conforme o Termo de Acordo e Compromisso (TAC), Termo de
Caução de Lotes e 1º Aditivo ao Termo de Caução de Lotes, assinados
em 21 de janeiro e 16 de fevereiro de 2011 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas sob os nºs 16.673, 16674 e
16.759, Protocolos nºs 70767, 70921 e 70922, Livro A-8, páginas 179 e
183, de 25 de janeiro e 21 de fevereiro de 2.011, ficam caucionados em
favor do Município de Barreiras, uma gleba urbanizável de 38ha75a17ca,
descrita no referido aditivo, como garantia do cumprimento das
obrigações de infraestrutura no loteamento em apreço.
Art. 4º - Todas as obras de infraestrutura, serviços e quaisquer outras
benfeitorias feitas pela Loteadora nas áreas de uso público, passam para
o domínio do Município de Barreiras – BA, sem que caiba qualquer
indenização a Empresa Loteadora.
Art. 5º - É fixado um prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
publicação deste Decreto, para que a Loteadora providencie o registro do
loteamento ora aprovado, com as respectivas averbações às margens
das matriculas de todas as áreas publicas, bem como, da área
caucionada para garantia da execução do empreendimento, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras.
Art. 6º - As despesas decorrentes com escrituras públicas, respectivos
registros e averbações referentes às áreas destinadas e caucionadas ao
Município, correrão por conta da Loteadora.
Art. 7º - A Loteadora terá um prazo de 02 (dois) anos para a execução
das obras de infraestrutura e urbanização do referido loteamento
“RESIDENCIAL NOSSA CASA” como firmado no Termo de Acordo e
Compromisso (TAC), a contar da data de expedição do respectivo
ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO, sob
pena de adjudicação compulsória da área caucionada em favor do
Município de Barreiras – BA.
Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA

Prefeito de Barreiras
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DECRETO Nº 725/2016.
“Dispõe sobre a alteração das Quadras P, Q, R e S do Loteamento Parque Novo Horizonte, no Município de Barreiras-BA para fins de
regularização fundiária urbana, 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;

CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pelos interessados, tem por finalidade regularizar empreendimento imobiliário já
edificado e consolidado, permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de
Registro de Imóveis competente;

CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual;

CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a Planta do Loteamento “Parque Novo Horizonte”, neste município de Barreiras-BA, aprovada originalmente por meio de
Decreto, especificadamente em razão da regularização das Quadras P, Q, R e S do referido loteamento, para fins de regularização fundiária urbana,
segundo a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante do presente Decreto.
Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira

Prefeito de Barreiras
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DECRETO Nº. 726/2016

Dispõe sobre a publicação e homologação do Resultado da Avaliação do Estágio Probatório, referente aos servidores da Administração
Municipal lotados na Secretaria de Educação avaliados pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP), e dá outras
providências.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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 art. 41 da Constituição Federal vigente, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de
1998, que sujeita o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo a estágio probatório, por período de 03 (três) anos, durante o qual sua aptidão
e capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação;

CONSIDERANDO a regulamentação conferida pelo Decreto nº 180/2015, ao art. 21 da Lei nº 617/2003 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis) e art.
33 da Lei nº 767/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Barreiras);

CONSIDERANDO, que a avaliação do estágio probatório é requisito legal para a concessão de benefícios funcionais aos servidores públicos
municipais, dentre eles: a progressão vertical, progressão horizontal, titulações e licenças administrativas dentre outras,

CONSIDERANDO, o compromisso desta Administração Municipal em assegurar aos servidores públicos municipais o efetivo gozo aos direitos e
garantias previstos na legislação municipal, em especial o direito constitucional da Estabilidade Funcional;

CONSIDERANDO, todos os atos praticados pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP), instituída pelo Decreto nº 253, de 20
de Abril de 2015;

CONSIDERANDO ainda, a transparência, efetividade, legitimidade e legalidade do Processo de Avaliação de Estágio Probatório conduzido pela
Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP);

CONSIDERANDO, o Decreto nº 078/2016 de 22 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre o Resultado da Avaliação de Estágio Probatório, publicado no
Diário Oficial do Município de 23 de fevereiro de 2016.

CONSIDERANDO por fim, o Resultado da Avaliação de Estágio Probatório, expedido pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório
(CEAP),
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DECRETA:
Art. 1º - Fica Homologado o Resultado da Avaliação Funcional de Estágio Probatório, referente aos 17 servidores avaliados, com exercício nos
respectivos cargos de provimento efetivo para os quais foram nomeados em virtude de habilitação em Concurso Público, e devidamente avaliados por
conceito “APTO – ATENDE OS REQUISITOS BÁSICOS DA FUNÇÃO – SEM INDICAÇÃO PARA TREINAMENTO”, conforme relatório de avaliação
individualizado emitido pela Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório (CEAP).
Art. 2º - Fica efetivado os 05 (cinco) servidores abaixo relacionados, que foram submetidos à avaliação pela Comissão Especial de Avaliação do
Estágio Probatório, considerados APTOS- sem indicação para treinamento com posse no ano de 2012, após terem cumprido os 03 (três) meses de
suspensão de estágio probatório:

Nº

Servidor

Matrícula

Nível

1

Enelvanda Macêdo Rodrigues Wanderley

42485

Prof. IV Nível 1

2

Iêda Maria Fernandes Ribeiro

42450

Prof. IV Nível 1

3

Joilma de Paula Pinto Teixeira

42568

Prof. I Nível 1

4

Liliana Alves das Neves Oliveira

42494

Prof. IV Nível 1

5

Paulo Alexandre Ramos Feitosa

42632

Prof. IV Nível 1

Art. 3º -

Fica assegurada a efetivação dos 12 (doze) servidores que foram submetidos e concluíram à avaliação pela Comissão Especial de

Avaliação do Estágio Probatório, considerados APTOS- sem indicação para treinamento com posse no ano de 2014, na data de término dos 03 (três)
anos de estágio probatório, em janeiro de 2017, mês de férias do professor.
Nº

Servidor

Matrícula

Nível

1

Ângela Maria Lopes Cardoso Alcântara

47631

Prof. I Nível 1

2

Antônia Wirna Ricardo da Silva

4763

Prof. I Nível 1

3

Daniela de Moura Rodrigues Tonolo

47633

Prof. I Nível 1

4

Francisca Rosália da Silva Santos

47630

Prof. I Nível 1

5

Geysa Kelly Farias de Lima Camara

47622

Prof. I Nível 1

6

Luciene Rodrigues Barbosa

47624

Prof. I Nível 1

7

Luzinalva Carvalho Bomfim da Conceição

47628

Prof. I Nível 1

8

Maria Aparecida Alves de Souza da Cruz

47170

Esp V-Nível 1

9

Maria Lívia Valéria do Nascimento

47629

Prof. I Nível 1

10

Maria Santana Oliveira Lopes

47623

Prof. I Nível 1

11

Monalisa Rodrigues Chagas

47627

Prof. I Nível 1

12

Rosângela Barbosa Kerber

47626

Prof. I Nível 1

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Administração incumbida de assegurar aos Servidores que não cumpriram a suspensão de 03 meses do
estágio probatório à avaliação devida na área de concurso e as providências legais cabíveis.
Art. 5º - Fica a Secretaria Municipal de Educação incumbida de realizar o treinamento dos Servidores aptos com indicação para treinamento e as
demais providências legais cabíveis.
Art. 6º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de dezembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA SEMMA Nº 127, de 26 de Dezembro de 2016.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a
OESTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

VIII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio, PPRA e PCMSO
elaborado por profissional habilitado, acompanhado da devida Anotação

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da

de Responsabilidade Técnica – ART - Prazo 60 dias.

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de
01 de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do

IX – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA para

Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a

qualquer alteração que venha ocorrer na operação do empreendimento

Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA e a

ou por ocasião do vencimento desta licença.

Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM
n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n°

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

921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

Estadual n° 14.024 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n°

cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras

4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do processo SEMMA nº

instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para

2016.0422/TEC/LS-0025,

que a mesma alcance seus efeitos legais.

com

Pareceres

Técnico

e

Jurídico,

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

(LS),

válida

por

02

(dois)

anos,

a

OESTE

REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no
CNPJ sob nº 32.629.644/0001-30, para localização, implantação e
operação da atividade de Terminais de Produtos Agrícolas
Industrializados e Venda de Produtos Agropecuários com
capacidade para 300 toneladas de armazenamento, localizado Av.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do
Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.

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

Antônio Carlos Magalhães, nº 2524, Serra do Mimo, neste município
de

Barreiras,

CEP:

47.800-000,

sob

coordenadas

Nailton Sousa Almeida

UTM:

502910/8657691, mediante cumprimento da legislação vigente e

Secretário Municipal do Meio Ambiente

dos Condicionantes:
I – Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do
trabalho, quando for obrigatório o seu uso;
II – Excluir gestantes e menores de idade das equipes que manuseiam
com agrotóxicos;

PORTARIA SEMMA Nº 128, de 26 de Dezembro de 2016.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 2 (dois) anos, a
PLACAS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

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

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da

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

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

NBR – 7229 da ABNT;

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

IV – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os
domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº
14.024/2012;

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°

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

921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;

Estadual n° 14.024 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n°
4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do processo SEMMA nº

VI – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no

2016.0407/TEC/LS-0022,

empreendimento;

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

VII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização

(LS),

válida

com

por

Pareceres

02

(dois)

Técnico

anos,

e

a

Jurídico,

PLACAS

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no
CNPJ sob nº 24.309.590/0001-05, para localização, implantação e

dos órgãos ambientais;
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operação da atividade de comércio varejista de combustíveis e

X – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de

lubrificantes para veículos automotores com tancagem total de

vazamento de combustível e informar imediatamente a SEMMA, quando da

120,00 m

3

(cento e vinte metros cúbicos) no posto Placas

ocorrência;

Derivados de Petróleo Ltda, bandeira Petroserra, localizado na

XI – Deverá apresentar dispensa de outorga de direitos de uso de

Rodovia BA 460, Km 49, Distrito de Placas, Zona Rural, Barreiras-BA

recursos hídricos, emitida por órgão responsável pela sua gestão,

CEP: 47.800-000, sob as coordenadas UTM: 361326/8691940,
mediante

cumprimento

da

legislação

vigente

e

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

dos

Condicionantes:

XII – Implementar no empreendimento os Programas apresentados a

I – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção

SEMMA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,

Individual - EPI’s, adequados à atividade desenvolvida;

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS) e apresentar

II – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto

documentos e relatórios que comprovem o cumprimento do Plano de

apresentado a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

Ações proposto nos programas;

conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para postos de
XIII – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental,

combustíveis;

direcionado aos funcionários do empreendimento;
III – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de
XIV – Manter a Licença Ambiental e todos os documentos autorizatórios

combustíveis permanentemente limpas;
IV

–

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

para a operação da atividade de posto de combustíveis, ordenados e
acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do

apresentado a SEMMA e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes;
V – Operar adequadamente o sistema SAO (separação água e óleo) que

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.

serve as ilhas de abastecimento e descarga de combustíveis, devendo
ser coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou

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

disposição final em instalação com Licença Ambiental;
competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
VI – Deverá operar o referido posto conforme exigências da Norma
Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de
atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados

cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para

de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3656, de 25 de
agosto de 2006;

que a mesma alcance seus efeitos legais.

VII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de
combustíveis

bombeando

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

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente

permanentemente

limpas

e

secas,

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam

derramarem quando do descarregamento;

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do

VIII – Os níveis de ruídos emitidos pelo empreendimento devem estar em

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.

conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, conforme
Resolução CONAMA nº 001/90;

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

IX – 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

Nailton Sousa Almeida

mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de
risco e para a fiscalização;

Secretário Municipal do Meio Ambiente
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PORTARIA SEMMA Nº 129, de 26 de Dezembro de 2016.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a AUTO
POSTO CENTER LTDA.

de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de
fevereiro de 2006;
VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de

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

combustíveis

permanentemente

limpas

e

secas,

bombeando

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente
derramarem quando do descarregamento;

Gestão Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do
Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado

IX – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de

pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem

vazamento;

como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e

X – Deverá agir, em situações de perigo e emergências, conforme plano

incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012, ainda a Resolução

de contingência apresentado a esta SEMMA;

CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do processo
SEMMA nº 2016.0561/TEC/LS-0037, com Pareceres Técnico e Jurídico,

XI – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de

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

vazamento de combustível;

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a AUTO POSTO CENTER

XII – Realizar treinamento específico com os funcionários para

LTDA, cujo nome fantasia é Posto Sabrina IV, Pessoa Jurídica inscrita

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os

no CNPJ sob nº 08.113.064/0002-91, para localização, implantação e

conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do

operação da atividade de comércio varejista de combustíveis e

mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de

lubrificantes

risco e para a fiscalização;

para

veículos

automotores

com capacidade de

3

armazenamento de combustíveis de 75 m (setenta e cinco metros
cúbicos), localizado à Avenida Clériston Andrade, nº 1.007, bairro JK,
nesta cidade de Barreiras - BA, CEP: 47.801-255, sob as Coordenadas
Geográficas: S 12º08’36.6” / W 44º59’14.7”, mediante cumprimento da

XIII – Escoar completamente e inutilizar as embalagens vazias de
produtos automotivos anteriormente à sua reciclagem ou descarte,
mediante perfuração e amassamento, de modo a evitar a sua reutilização
inadequada;

legislação vigente e dos Condicionantes:
I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto

XIV – Acondicionar e enviar para tratamento e/ou disposição em

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da

instalação devidamente licenciada para este fim, os resíduos perigosos

ABNT para postos de combustíveis;

gerados

II – Manter atualizado o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB;

em

decorrência

das

operações

de

armazenamento

e

manipulação de produtos combustíveis;
XV – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações de troca, a

os

borra do separador água/óleo e o óleo resultante do escoamento das

equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos,

embalagens de produtos automotivos, preferencialmente, em tanques

derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e

subterrâneos.

tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e respiros dos

bombonas, armazená-los em área coberta, com piso impermeabilizado,

tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o projeto

provida de contenção para eventuais vazamentos. Destinar os resíduos a

apresentado a SEMMA e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes;

empresas re-refinadoras devidamente licenciadas pelo órgão ambiental

III

–

Manter

em

condições

adequadas

de

funcionamento

Caso

o

acondicionamento

seja

em

tambores

ou

competente, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 362/2005;
IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões
para os tanques subterrâneos;
V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que
serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o
óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação
com Licença Ambiental;

XVI – Efetuar teste de estanqueidade nos tanques subterrâneos,
inclusive tanques de óleo queimado, tubulações e conexões, em
conformidade com a NBR 13.784 da ABNT (Detecção de Vazamento em
Postos de Serviço), efetuado por empresa devidamente Certificada pelo
INMETRO, com a seguinte periodicidade: - Tanque de parede dupla – a
cada 03 anos;

VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de
combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia;
VII – Operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma
Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de

XVII – Interditar imediatamente a operação dos tanques subterrâneos
que acusarem vazamento após o teste de estanqueidade. As operações
de retirada e destinação dos tanques deverão ser realizadas de acordo
com a NBR 14.973 (Posto de Serviço – Remoção e Destinação de

atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados
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Tanques Subterrâneos Usados), da ABNT, devendo a sua destinação
final estar de acordo com as normas ambientais vigentes;
XVIII – Indenizar ou reparar os danos causados pelo empreendimento ao
meio ambiente independentemente da existência de culpa, conforme
previsto na Constituição Federal, Estadual e Municipal bem como nos
demais instrumentos legais e normativos aplicáveis;
XIX – As áreas de lavagem e de lubrificação deverão dispor de piso de
concreto impermeabilizado provido de sistema de drenagem para coleta
de seus efluentes líquidos, devidamente direcionado para o sistema

PORTARIA SEMMA Nº 130, de 26 de Dezembro de 2016.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 1 (um) ano, a
POTIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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
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

separador água/óleo;

Estadual n° 14.024 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n°
XX – Deverá manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do processo SEMMA nº
2016.0029/TEC/LS-0001,

com

Pareceres

Técnico

e

Jurídico,

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

09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de

Simplificada (LS), válida por 01 (um) ano, a POTIRA INDÚSTRIA E

dezembro de 1994 e Plano de Emergência Ambiental - PEA, todos

COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº

com a respectiva ART do responsável técnico, bem como o Programa

01.057.281/0001-81, para localização, implantação e operação da
atividade de produção de asfalto (usina de asfalto fixa) com

de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme

capacidade instalada de 5.280 (cinco mil duzentos e oitenta)

previsto na Norma Regulamentadora NR-07, da Portaria nº. 24 de

toneladas/mês, localizada à na margem direita da Rodovia BR 135

29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 08/05/1996 do Ministério do Trabalho e

(sentido Barreiras/São Desidério), Km 02, neste município de
Barreiras-BA, CEP: 47.800-994, sob Coordenadas UTM: X 23L

Emprego;

0498849/Y8654589, mediante cumprimento da legislação vigente

XXI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os

e dos Condicionantes:

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto

atividade de auto posto de combustíveis;

apresentado a SEMMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

XXII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente

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

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do

por ocasião do vencimento desta licença.

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

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

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

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;

cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber,

IV – Deverá dispor de local específico e abrigado para disposição

para que a mesma alcance seus efeitos legais.

temporária dos resíduos sólidos e encaminha-los para destino final
adequado;

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam

V - É proibido a destinação final de resíduos sólidos in natura a céu

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do

aberto tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, conforme o Art.

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.

80 do Decreto Estadual n ° 14.024/2012;
VI - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos,

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

gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua
degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se levando-se

Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente

em conta os seguintes aspectos: capacidade de percolação, garantia de
não contaminação dos aqüíferos subterrâneos, limitação e controle da
área afetada, reversibilidade dos efeitos negativos, Arts. 74 e 75, do
Decreto Estadual n ° 14.024/2012;
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VII – Deverá disponibilizar a todos os funcionários as condições ideais

horizontalmente os tanques de armazenamento (CAP e óleo BPF) como

para a realização das atividades, que visem à proteção, o bem estar e a

forma de adequação e prevenção a contaminação do meio ambiente.

saúde dos colaboradores, conforme exigências do Ministério do

Todo efluente líquido contido nestas áreas deverá, obrigatoriamente, ser

Trabalho e Emprego – MTE;

direcionado para um sistema Separador Água/Óleo – SAO. Prazo: 90
(noventa) dias;

VIII – A operação da atividade de produção de massa asfáltica (CBUQ)
deverá estar de acordo com as normas técnicas e legislações

XVII – Todos os agregados (brita, pó de pedra, óleo BPF e CAP –

ambientais pertinentes;

Cimento Asfáltico de Petróleo) que compõem a fabricação da massa

IX – Deverá efetuar, permanentemente, a manutenção de todos os
equipamentos como forma de prevenção de acidentes e riscos
ambientais;

asfáltica deverão ser adquiridos, incondicionalmente, de empresas
devidamente regularizadas ambientalmente, ou seja, que possua
licença ambiental;
XVIII

–

Deverá

ser

retirado

e

encaminhado

para

descarte

X – Realizar treinamento específico com os funcionários para

ambientalmente correto toda a sucata de peças enferrujadas dispostas

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os

de forma irregular. Prazo: 30 (trinta) dias;

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

XIX – Deverá, também, ser retirado todo o solo contaminado por CAP –

risco e para a fiscalização;

Cimento Asfáltico de Petróleo e óleo BPF – Baixo Ponto de Fluidez
situado na área fabril, devendo ser encaminhado para descontaminação

XI – Deverá substituir o óleo combustível BPF – Baixo Ponto de Fluidez

em unidade devidamente autorizada ambientalmente para realização

que utiliza atualmente pelo combustível GLP – Gás Liquefeito de

deste tipo de serviço. Prazo: 30 (trinta) dias;

Petróleo para o processo de secagem dos agregados e aquecimento do
CAP, que é mais eficiente, econômico e gera menor impacto ao meio

XX – A empresa Potira Indústria e Comércio Ltda. - EPP somente

ambiente pela redução no índice de emissão de poluentes. Prazo: 60

poderá implementar as adequações solicitadas nos condicionantes

(sessenta) dias;

desta LS após desembargo junto ao IBAMA;

XII – Deverá efetuar as devidas manutenções preventivas de todo o

XXI – A empresa Potira Indústria e Comércio Ltda. - EPP somente

sistema de filtros manga como forma de manter a eficiência e a vida útil

poderá reiniciar a operação do seu empreendimento/atividade de

do sistema;

produção de asfalto após implementação de todas as adequações

XIII – Deverá apresentar relatório de realização, semestral, de

solicitadas nos condicionantes desta LS;

amostragem das emissões atmosféricas (saída da chaminé do secador
rotativo), obedecendo, para tanto, aos parâmetros (material particulado

XXII – Deverá apresentar o devido Atestado de Vistoria do Corpo de

e SO2), limites e unidades dos padrões previstos nas Normas ABNT,

Bombeiros - AVCB, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado

CETESB ou Environmental Protection Agency–EPA;

da Bahia, atestando as instalações e equipamentos da referida
atividade/empreendimento. Prazo: 90 (noventa) dias;

XIV - O controle da poluição atmosférica (poeira fugitiva) nas operações
de estocagem das pilhas de brita e pó de pedra e nas vias de tráfego

XXIII – Deverá apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada

interna, deverá está em conformidade com os Arts. 54 a 57 do Decreto

– PRAD para a área onde está instalado o empreendimento/atividade

Estadual n ° 14.024/2012;

em caso de confirmação de desativação/transferência da usina de
asfalto (CBUQ);

XV - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer
instrumento ou equipamento, fixo ou móvel, que produza, reproduza ou

XXIV – Deverá manter atualizado o Programa de Gerenciamento de

amplifique o som, no período noturno, de modo que crie ruído além do

Resíduos Sólidos – PGRS, Plano de Emergência Ambiental – PEA e

limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos,

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, conforme

conforme o Art. 119, da Lei Municipal nº. 921/2010, de 23/12/2010

previsto na Norma Regulamentadora NR-09, da Portaria nº. 25 do

(Código Municipal do Meio Ambiente);

Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de dezembro de 1994, com as

XVI – Deverá efetuar a impermeabilização de toda a área da unidade,
bem como a construção de barreira física de contenção para toda a
área fabril, do tipo mureta ou meio-fio, e uma barreira específica,
também, do tipo caixa de contenção, para a área onde estão dispostos

respectivas ARTs dos responsáveis técnicos, e Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na
Norma Regulamentadora NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da
Portaria nº 08 de 08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego;
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XXV – Deverá formar processo de regularização ambiental de unidade
de fabricação de artefatos de concreto (pré-moldados) junto a SEMMA.

Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de
Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO

Prazo: 20 (vinte) dias;
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e o MUNICÍPIO DE
XXVI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os
documentos autorizatórios para a operação da atividade de produção de

BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental
Municipal para aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural

asfalto usinado (CBUQ);
de até 1.000 (um mil) hectares, tendo em vista o que do processo
XXVII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização

SEMMA nº 2016.0487/TEC/ASV.0010, com Pareceres Técnico e Jurídico
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização da

dos órgãos ambientais;
XXVIII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental

Supressão da Vegetação (ASV), válida por 02 (dois) anos, à empresa

competente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da

INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 2000 EIRELI - EPP, Pessoa

atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 07.860.055/0001-10, com sede à Rua

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

Riachão, nº 250, zona suburbana, Barreiras-Ba, CEP:47.805-970, para

competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

Supressão da vegetação nativa em área de 5ha 42a 47ca (cinco

cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras

hectares, quarenta e dois ares e quarenta e sete centiares), com

instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para
que a mesma alcance seus efeitos legais.

coordenadas da poligonal, N 8.663.723,304m e E 502.228,787m, N
8.663.695,966m

e

E

502.248,507m,

N

8.663.675,322m

e

E

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam

502.293,549m, N 8.663.649,483m e E 502.300,505m, N 8.663.633,851m

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do

e

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.

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

Secretário Municipal do Meio Ambiente

502.326,476m,

8.663.647,990m

e

N
E

8.663.633,477m
502.388,709m,

e

N

E

502.360,597m,

8.663.653,776m

e

N
E

502.413,245m, N 8.663.673,096m e E 502.512,907m, N 8.663.643,968m
e
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E

E

502.565,616m,

8.663.663,658m

e

N
E

8.663.650,114m
502.573,249m,

e

N

E

502.575,791m,

8.663.672,557m

e

N
E

502.589,743m, N 8.663.623,365m e E 502.646,656m, N 8.663.587,388m
e

E

502.679,350m,

8.663.572,104m

e

N
E

8.663.554,054m
502.622,960m,

e

N

E

502.666,507m,

8.663.588,347m

e

N
E

502.610,198m, N 8.663.623,194m e E 502.563,702m, N 8.663.633,614m
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e

E

502.501,215m,

N

8.663.626,253m

e

E

502.477,172m,

N

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida
por 02 (DOIS) anos, a INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 2000
EIRELI - EPP.

8.663.617,890m

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência

e

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

8.663.545,145m

2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de

502.587,044m, N 8.663.479,647m e E 502.576,097m, N 8.663.502,239m

Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio

e

Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,

8.663.521,463m

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

502.444,678m, N 8.663.527,470m e E 502.412,153m, N 8.663.551,707m

2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus

e

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e a

8.663.580,566m

e

E

502.478,376m,

N

8.663.613,182m

e

E

502.479,257m, N 8.663.608,326m e E 502.481,082m, N 8.663.594,333m
E

E

E

502.517,274m,
e

N
E

502.546,469m,
e

e

502.585,019m,

N
E

502.385,416m,

N

E

502.562,061m,

8.663.501,710m

e

N

8.663.567,242m
502.412,980m,

e

N

8.663.515,213m
502.471,820m,

N
E

8.663.570,386m

E

502.513,724m,

8.663.515,568m

e

E

e

e

502.399,296m,

8.663.601,050m

e

N
E

N
E

N
E
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502.336,847m, N 8.663.609,989m e E 502.279,045m, N 8.663.641,771m
e

E

502.226,182m,

8.663.627,112m

e

N
E

8.663.641,896m
502.226,145m,

e

N

E

502.214,175m,

8.663.600,622m

e

N
E

VI - Realizar, previamente à supressão da vegetação, o afugentamento,
coleta e/ou captura da fauna silvestre, bem como de ninhos,
atentando-se para árvores ocas e mortas, levando-se em consideração a
velocidade de deslocamento dos animais mais lentos, orientando o
deslocamento destes para as áreas protegidas.

502.265,677m, N 8.663.576,118m e E 502.321,283m, N 8.663.566,656m

VII - Fica vedado o uso de correntão na operação de supressão de

e

N

vegetação e o desmatamento desnecessário.

E

VIII - Adotar programa de esclarecimentos junto aos operários
envolvidos na execução da atividade e exercer o controle sobre os
moradores para que as ações de supressão fiquem restritas aos limites
da área de exploração;

E

502.315,317m,

8.663.537,894m

e

N
E

8.663.548,975m
502.284,140m,

N

e

E

502.298,921m,

8.663.528,034m

e

502.280,264m, N 8.663.582,844m e E 502.129,233m, N 8.663.642,517m
e E 502.154,623m, N 8.663.715,394m e E 502.185,631m, com um
volume total de 99,4287 m³ e, devendo manter preservadas as espécies
imunes de corte e/ou ameaçadas de extinção Aroeira (Myracrodruon
urundeuva), Baraúna (Melanoxylon brauna), Gonçalo-Alves (Astronium
fraxinifolium) e Pequi (Caryocar brasiliensis), cuja área total é de 38,695

IX - Não explorar espécies florestais ameaçadas de extinção e/ou
imunes de corte, conforme Instrução Normativa MMA 06/08, Portaria
IBAMA nº 113/95, Instrução Normativa IBAMA nº 147/07 e Resolução
CEPRAM 1009/94; dentre outras legislações;
X - São vedadas as práticas de caça e uso do fogo;
XI - Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter sua

ha (trinta e oito hectares, sessenta e nove ares e cinco centiares), da

destinação conforme descrito em estudo apresentado à SEMMA e

FAZENDA VITÓRIA REJANE, localizada na Rodovia BR 135/020,

comprovado com documentação de recebimento por parte do órgão

defronte ao distrito industrial, no município de Barreiras, Bahia, mediante
o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

e/ou instituição;
XII - Manter a disposição da fiscalização ambiental, o andamento das
atividades e outras ações referentes ao projeto, acompanhado de ART

I - Manter durante a supressão de vegetação, profissionais
habilitados, Biólogos e Médico Veterinário para realizar capturas de
animais que venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até sua
plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, além do
monitoramento e resgate, conforme apresentado no Plano de Resgate,
Salvamento e Destinação da Fauna Silvestre, apresentado à SEMMA,
mantendo no empreendimento as devidas ART’s – Anotação de
Responsabilidade Técnica à disposição dos órgãos fiscalizadores;

de profissional habilitado;
XIII - Deverá realizar o resgate de indivíduos em fase de
desenvolvimento jovem (plântulas), (mudas, varinhas e varolas) para
adensarem e enriquecerem as áreas verdes do loteamento;
XIV - Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, seguindo
as Normas de Segurança do Trabalho exigidos em Lei, e principalmente

II - Elaborar relatório único de Execução do Plano de Resgate,

a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por todos os

Salvamento e Destinação da Fauna Silvestre, contendo ata diária das

profissionais que irão trabalhar na execução do projeto.

atividades de supressão, detalhando atendimento e resgate da fauna
realizado durante o processo de supressão, devidamente fotografado e
georreferenciado, conforme plano apresentado à esta SEMMA, anexando
a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho
de Biologia, quando finalizar totalmente o objeto desta licença;
III - Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e pessoas nas
operações de supressão de vegetação no sentido de minimizar os
impactos causados a fauna, em especial aquelas ameaçadas de
extinção constante no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção, Vol. II (MMA/2008) ou Portaria nº444 de 17 de dezembro de
2014;
IV - Comunicar, prévia e formalmente à esta secretaria, a data do início
da Supressão da Vegetação.
V - Apresentar à esta secretaria, contrato de prestação de serviço da
equipe de profissionais habilitados que irão acompanhar a Execução do
Plano de Resgate, Salvamento e Destinação da Fauna Silvestre,
durante a Supressão da Vegetação, com devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) antes de iniciar à Supressão (neste
caso Biólogo e Médico Veterinário).

Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação Nativa e
está vinculada ao processo de Licença de Localização SEMMA nº
2014-0586/TEC/LL-0005 de 24 de setembro de 2015, cabendo ao
interessado obter esta Anuência e/ou Autorização, inclusive de outras
instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber,
para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelecem que esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA e aos demais órgãos do
Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.
Art. 4º - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e
compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as
condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito.
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente
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