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PORTARIA SEMMA Nº 015, de 03 de Abril de 2014. 

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

Empresa AGROPECUÁRIA SANTA CARMEM LTDA. – FAZENDA 

MISSIO. 

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 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 2013-0460/TEC/LS-0039, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

AGROPECUÁRIA SANTA CARMEM LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.03.019.417/0001-94, com endereço à Rua Deoclécio 

Ramos, Quadra 6, Lote 8, S/N, bairro Jardim Primavera, Barreiras – BA, 

CEP: 47.850-000, para localização, implantação e operação da 

atividade de agricultura de sequeiro e pecuária extensiva, em de 

área de 498ha 90a 27ca (quatrocentos e noventa e oito hectares, 

noventa ares e vinte e sete centiares) na Fazenda Missio, localizada 

na rodovia BR 020/242, Km 40, zona rural nas coordenadas UTM 

0464058 / 8661938, mediante o cumprimento da legislação vigente e 

dos Condicionantes:   

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

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

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

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Apresentar e implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde 

e Meio Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e florestas 

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, acompanhado 

da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

XIII – E vedado a instalação e operação da atividade no empreendimento 

sem a expressa Autorização de Supressão da Vegetação expedida por 

órgão competente; 

 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV – Requerer nova licença 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 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 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. 

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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PORTARIA SEMMA Nº 016, de 03 de Abril de 2014. 

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

CLAIR GATTO – FAZENDA GATTO. 

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 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 2013-0459/TEC/LS-0038, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

CLAIR GATTO, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.209.412.340-53, 

com endereço à Rua Abílio Farias, Nº559, bairro Centro, Barreiras – BA, 

CEP: 47.800-030, para localização, implantação e operação da 

atividade de agricultura de sequeiro e pecuária extensiva em área de 

294ha 54a 88ca (duzentos e noventa e quatro hectares, cinqüenta e 

quatro ares e oitenta e oito centiares) na Fazenda Gatto, localizada na 

Rodovia BR 020/242, Km 40, zona rural do município de Barreiras – BA, 

sob as coordenadas UTM 0463095 / 8661712, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:   

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

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

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

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

IX – Apresentar e implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e 

Meio Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e florestas 

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, acompanhado 

da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

XIII – E vedado a instalação e operação da atividade no empreendimento 

sem a expressa Autorização de Supressão da Vegetação expedida por 

órgão competente; 

 

XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIV – Requerer nova licença 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 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 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. 

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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PORTARIA SEMMA Nº 017, de 03 de Abril de 2014. 

Conceder Licença de Localização (LL), válida por 03 (três) anos, a 

HELENA ALMEIDA SCHMIDT – FAZENDA ORQUÍDEAS XII. 

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 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 2013-0600/TEC/LL-0002, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença de Localização (LL), válida por 03 (três) 

anos, a HELENA ALMEIDA SCHMIDT, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.971.768.345-04, com endereço à Rua Juvêncio Erudílio, Nº97-A, 

bairro Vila dos SAS, Barreiras – BA, CEP: 47.800-000, para localização 

da atividade de armazenamento e beneficiamento de 

grãos/sementes, com capacidade total de armazenamento total de 

18.606 T (dezoito mil, seiscentos e seis Toneladas), subdivididos em 

3 silos com capacidade de 6.202 T (seis mil, duzentos e seis 

Toneladas), na Fazenda Orquídeas XII, localizada na Rodovia BA 460, 

Comunidade de Placas, zona rural, neste município de Barreiras – BA, 

sob as Coordenadas UTM: X: 378846,55 / Y: 8692447,45, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

  

I - Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Apresentar a esta SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente , 

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, o devido Programa de Gestão de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente – Trabalho Rural – PGSSMA –TR, 

de acordo com a NR 31, do MET – Ministério do Emprego e Trabalho, 

estabelecida pela Portaria nº 86, de 03/03/2005; 

III – Apresentar a esta SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

trimestralmente, as guias de recolhimento da TCFA – Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental; 

 

IV - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento, o 

sistema de combate a incêndio, realizando anualmente manutenção dos 

seus equipamentos; 

 

 

 

V - Promover treinamento de combate a incêndio e explosões a todos os 

funcionários; 

VI – Controlar todas as fontes de emissões atmosféricas, fazendo com 

que os parâmetros estejam enquadrados dentro dos limites permitidos 

pelas legislações pertinentes; 

VII - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos sólidos 

de origem doméstica, devendo a sua destinação final para aterro 

sanitário do município; 

VIII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

IX – Requerer nova licença a SEMMA - Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 

empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.                                                                     

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

competência da 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 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. 

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

BARREIRAS/BA 

Instituído pela Lei Municipal nº. 338/96 

Modificado pela Lei 773/2007 

 

RESOLUÇÃO Nº 04, de 27 de março de 2014 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação para o Cofinanciamento Estadual, Exercício 2014.                                                

O Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras, na seção Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de março de 2014, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal/1988, Lei Federal nº. 8742/93 - LOAS e na Lei Municipal nº 338, de 18 de Janeiro de 1996,  

Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011; 

Considerando a Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004 que aprova a Política Nacional de Assistência Social;  

Considerando a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS de 12 de dezembro de 2012; 

Considerando os recursos financeiros transferidos pelo FNAS a cada Piso de Proteção Social, bem como os rendimentos de aplicações financeiras 

desses recursos; 

Considerando os recursos financeiros dos Co-financiamentos Estadual e Municipal alocados no FMAS; 

Considerando a execução física e financeira de cada Piso de Proteção Social; 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Aprovar, com ressalvas, em reunião ordinária, realizada em 27 de março de 2014, o Plano de Ação para o Cofinaciamento Estadual para 

o exercício de 2014, a ser repassado pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS/BA, para serviços de ação continuada de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial, que deverá ser aplicado na oferta de serviços, benefícios e programas.  

Parágrafo único - A ressalva se trata da partilha dos recursos que beneficia as instituições que prestam serviços de Proteção Social Especial. 

Artigo 2º - O repasse dos recursos às entidades e organizações de Assistência Social será efetivado em conformidade com o plano de trabalho 

apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social para o ano vigente, por instituições devidamente cadastradas neste órgão e que prestem 

serviços de ação continuada de Proteção Social Especial. 

Artigo 3º - A utilização dos recursos destinados a Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, executado 

por programas governamentais está condicionada à apresentação de Plano de Aplicação pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, 

que deverá ser apreciado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Artigo 4º - Caberá à Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, remeter à Secretaria do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do 

Estado da Bahia, o Acompanhamento Físico das metas executadas. 

Artigo 5º - Os recursos de que tratam essa Resolução, somente poderão ser utilizados na categoria “despesas de custeio”, em conformidade com a 

Portaria STN nº 448/2010. 

Artigo 6º - Registre-se, Publique-se.  

 

Edna Barbosa de Souza 

Presidente do CMAS Barreiras 
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ANEXO I 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 

PISO PÚBLICO PROGRAMA META 
 

Benefícios Eventuais Família Benefícios Eventuais Demanda Espontânea 

Piso Básico Físico Família CRAS 20.000 
 

Piso Básico Variável Crianças, adolescentes e 
idosos 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

930 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
 

PISO PÚBLICO PROGRAMA META 
 

Piso Fixo de Média 
Complexidade 

Criança/Adolescente/Família CREAS 50 
 

Adolescente CREAS 80 
 

População de Rua CREAS/CENTRO POP 100 
 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
 

PISO PÚBLICO PROGRAMA META VALOR 
 MENSAL 

Piso de Transição de 
Média Complexidade 

 
Pessoa com Deficiência 

 
A pactuar 

 
90 
 

 
5.231,70 

Piso de Alta 
Complexidade I 

 
Criança/Adolescente/Idosos 

 
A pactuar 

 
60 
 

 
9.000,00 

Piso de Alta 
Complexidade II 

 
População de Rua 

 
A pactuar 

 
25 
 
 

 
3.250,00 

 

 

 

 

 

 

 


