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DECRETO Nº 459/2013 

Institui Ponto Facultativo para sexta-feira, 02 de maio de 2014. 

 
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso das suas atribuições que lhe conferem os Art. 

70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA.. 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica definido Ponto Facultativo para sexta-feira, 02 de maio de 

2014. 

§ 1º - Os Postos de Saúde e demais serviços considerados essenciais 

para a população terão seus funcionamentos normais, bem como os 

serviços de limpeza urbana.  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Gabinete do Prefeito - Em 29 de abril de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna sem efeito o Decreto nº 392/2014. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014. 

TORNA SEM EFEITO o Decreto nº 392/2014 de 04 de abril de 2014, 

retroagindo os efeitos a data de publicação do referido Decreto. 

 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 022, de 29 de Abril de 2014. 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

CELITO MISSIO E OUTROS – FAZENDAS RIO DE PEDRAS e RIO DE 

PEDRAS II. 

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 2014-0081/TEC/LO-0003, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

CELITO MISSIO E OUTROS, Pessoa Física inscrita no CPF sob 

nº.242.598.100-49, com endereço à Rua Deoclécio Ramos , S/N, Quadra 

6, Lote 8, (Caixa Postal Nº915), bairro Mimoso, Luiz Eduardo Magalhães – 

BA, CEP: 47.850-000, para operação atividades de agricultura de 

sequeiro em área de 400 ha (Quatrocentos hectares) e agricultura 

irrigada em área de 560 ha (Quinhentos e sessenta hectares) com 

culturas anuais de milho, soja e algodão, nas coordenadas UTM 

0442349 / 8653694 e UTM 0441329 / 8652229, localizada nas Fazendas 

Rio de Pedras e Rio de Pedras I, Rodovia BR 020/242, KM 848, à 

esquerda mais 18 KM, Zona Rural, neste município de Barreiras, Bahia, 

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 – Executar o Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

X – Apresentar à SEMMA e implementar Programa de Educação 

Ambiental no empreendimento, dentro do prazo de vigência desta 

Licença; 

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 – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIII – 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; 

XIV – Requerer nova licença a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA 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 023, de 29 de Abril de 2014. 

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

MICHELLI RIEDI – FAZENDAS COPACEL E SÃO JOÃO. 

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 2012-0357/TEC/LO-0028, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 

1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a 

MICHELLI RIEDI, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.976.473.905-97, 

com endereço à Rua Professora Guiomar Porto, Nº292, 2º andar, bairro 

Centro, Barreiras – BA, CEP: 47.850-260, para operação da atividade de 

agricultura em regime sequeiro em área de 3.013ha 34a 17ca (três mil 

e treze hectares, trinta e quatro ares e dezessete centiares) nas 

Fazendas Copacel e São João, sob as coordenadas UTM 0367176 / 

8698081; 0367485 / 8698115 e 0369194 / 8697140), localizadas na 

Rodovia BA 460, Distrito de Placas, Zona Rural, Barreiras - BA, mediante 

o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente (APP) conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

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

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros sempre limpos para evitar 

acidentes com fogo; 

III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos 

através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de 

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

aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96; 

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

de agrotóxicos; 

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

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

atividade, promovendo a fiscalização de seu uso obrigatório, treinamento 

técnico e de segurança; 

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

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

NBR – 7229 da ABNT; 

VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

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

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IX - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

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

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

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

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR das Fazendas Copacel, São João, inclusive as de Reserva legal 

em compensação (Fazenda Mangas, Entre Rios e Copacel IV). Prazo: 

60 (sessenta) dias; 

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

Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional 

de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das 

máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93; 

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

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

XIV – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

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

nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado, devidamente 

acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

XVI – Realizar manutenção e limpeza periódicas das caixas de 

tratamento de água e óleo; 

 

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

Garantia Ambiental, bem como, ATAS das reuniões da Comissão 

Técnica de Garantia Ambiental; 

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

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

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

6.514/2008; 
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XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XX – 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 

 

 

PORTARIA SEMMA Nº 024, de 29 de Abril de 2014. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS / CODEVASF / COOMAF.  

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 2014-0207/TEC/LS-0018, 
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 
1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS E OUTROS (CODEVASF e 
COOMAF), inscrita no CNPJ sob nº.13.654.405/0001-95, com endereço à 
Av. Dr. Clériston Andrade, Nº729, bairro Centro, Barreiras – BA, CEP: 
47.801-900, para localização, implantação e operação da atividade de 
Unidade de Beneficiamento de Pescado (UBP), com capacidade 
instalada total de 5.000 T/mês (cinco mil toneladas por mês) de 
peixes, em área de 1,074 hectares, localizada nas coordenadas UTM 
0497749 / 8647839, localizada  na Rodovia BR 135 (Barreiras / São 
Desidério), Km 08, Povoado de Baraúna, zona rural do município de 
Barreiras – BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
Condicionantes:  

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

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Durante a atividade desenvolvida será gerado volume de efluente 
líquido que será direcionado para 01 (uma) lagoa anaeróbica e 01 (uma) 
lagoa facultativa. Para impedir que esse efluente seja disposto 
diretamente no solo, faz-se necessário que o empreendedor execute obra 
de impermeabilização da área com a colocação de lonas PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade) que minimizam a penetração de líquidos e 
gases evitando que esses atinjam o solo e as águas subterrâneas; 

III – Operar a unidade atendendo aos padrões de qualidade do ar e níveis 
de ruído, conforme a Resolução CONAMA nº 003/90, os Artigos nº 46 ao 
50 do Decreto Estadual nº 14.024/2012  e a NR 15 do Ministério do 
Trabalho e Emprego;  

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 – Apresentar Carta-Convênio com a Petrobrás referente à destinação 
dos Resíduos Sólidos proveniente da atividade; 

VIII – Deverá alocar extintores de incêndio em locais de fácil visualização 
e acesso, efetuar a recarga de todos os extintores que estiverem com 
datas de validades vencidas, conforme NR 23 que disciplina sobre as 
regras complementares de segurança e saúde no trabalho previstas no 
art. 200 da CLT; 

IX – Apresentar e implementar Programa de Educação Ambiental no 
empreendimento acompanhado da devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART; 

X – Alocar e manter as placas de sinalização de segurança nas 
dependências do empreendimento; 

XI – Deverá adquirir pescado apenas de empreendimento devidamente 
Licenciado por órgão ambiental competente; 

XII – Deverá apresentar a Carta-Convênio entre os três órgãos 
interessados: Prefeitura Municipal de Barreiras, Companhioa de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (CODEVASF) e 
Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares – São Desidério, 
(COOMAF); 

XIII – 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 Municipal do Meio Ambiente - 
SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do 
empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença. De acordo 
com a Lei Municipal nº 921/2010 de 23 de Dezembro de 2010 (Código 
Municipal do Meio Ambiente), Artigo 57, Inciso III, a renovação deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.                                                                     

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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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014 – PROC. ADM. nº 168/2014 - OBJETO: Aquisição de climatizadores evaporativos para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde,  Unidades de Saúde, Postos de Saúde da Família, CEPROESTE, Posto 24 Horas, Hospital da 

Mulher, Hospital Municipal Eurico Dutra, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica,  Centro de Atendimento Farmacêutico, Centro de Atendimento 

a Mulher, CAPS,  Centro de Controle de Zoonoses, CTA/SAE e SAMU no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 15 de Maio  2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a 

comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz  – Presidente da COPSEL, 

Decreto nº 354/2013. Barreiras (BA), 29 de abril 2014. 

 

 

 


