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DECRETO Nº 057/2015 

Nomeia Gestor do Fundo do Conselho Municipal Antidrogas de 
Barreiras/BA, e dá outras providências.   

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA, da forma que autoriza o art. 5º e seus incisos da Lei 
Municipal 1070/2014, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado o Gestor do Fundo do Conselho Municipal 
Antidrogas de Barreiras/BA, o senhor Pedro Antônio de Oliveira 
Neto, Secretário Municipal da Fazenda. 

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 11 de Fevereiro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 058/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 40, do Loteamento 
Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 
0004721501 o desdobramento do Lote 19 Quadra 40, com área total de 
360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra 
do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 
R-1-32.990 em 15 de dezembro de 2014, de propriedade de BRENO 
MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 22, 
23 e 24; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4881.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com parte do 
mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.500.0270.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 059/2015 

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

Parque Novo Horizonte. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003801501 o desdobramento do Lote 07 Quadra S, com área total de 

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

Parque Novo Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

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

Registro Geral sob nº R-1-32.625 em 08 de setembro de 2014, de 

propriedade de MARIA JOSÉ BISPO AZEVEDO inscrito no CPF sob o 

n° 289.565.595-20. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 09; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6339.001. 

Lote P/07-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 07; 36,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 01, 02 e 03, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.13.500.0648.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 060/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 17, do Loteamento 

Santa Maria. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0004131501 o desdobramento do Lote 07 Quadra 17, com área total de 

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

Maria, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 

Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 

R-2-8182 em 04 de janeiro de 2010, de propriedade de GILBERTO 

SANTOS DE MAGALHÃES inscrito no CPF sob o n° 008.956.851-67. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua Serra Negra; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 03, 

04 e 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.6913.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua Serra Negra; 6,0 metros 

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.05.100.1132.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 061/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 114, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003941501 o desdobramento do Lote 03 Quadra 114, com área total de 

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

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

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

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.001.9584.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.09.100.0626.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 062/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 114, do Loteamento 

Morada da Lua. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003931501 o desdobramento do Lote 04 Quadra 114, com área total de 

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

Morada da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

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

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 05; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.001.9585.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Cerrado; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.09.100.0638.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 063/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 12, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0000781501 o desdobramento do Lote 06 Quadra 12, com área total de 

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

Residencial Alphaville, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

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

Registro Geral sob nº R-4-22.551 em 18 de setembro de 2014, de 

propriedade de MARAMA CUNHA XAVIER DE VASCONCELOS inscrito 

no CPF sob o n° 933.824.305-25. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 36; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 05; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2347.000. 

Lote P/06-B – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 36; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 06; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.000.0496.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 064/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra R, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003921501 o desdobramento do Lote 13 Quadra R, com área total de 

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

Parque Novo Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

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

Registro Geral sob nº R-2-21.841 em 26 de janeiro de 2015, de 

propriedade de ANTONIO ROGÉRIO FIGUEIREDO DA COSTA inscrito 

no CPF sob o n° 908.250.805-25. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 15; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6336.001. 

Lote P/13-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 13; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0546.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 065/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 15 e P/16 da Quadra B, do 

Loteamento Vila Regina II. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam aprovados de acordo o processo administrativo nº 

0003121501 os desdobramentos dos Lotes 15 e P/16 Quadra B, com 

área total de 540,0 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) do 

Loteamento Vila Regina II, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

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

Registro Geral sob nº R-3-3446 em 01 de novembro de 1983 e AV-7-

3446 em 20 de outubro de 1995, de propriedade de RAUL SILVEIRA 

ALMEIDA MACHINHO inscrito no CPF sob o n° 126.430.255-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 8,50 metros de frente para a Rua Dom João VI; 8,50 

metros de fundo com os lotes nº 11 e 12; 30,0 metros do lado direito com 

o lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 

15, perfazendo uma área total de 255,0 m² (duzentos e cinquenta e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6980.001. 

Lote P/15-B e P/16– 9,50 metros de frente para a Rua Dom João VI; 9,50 

metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 285,0 m² (duzentos e oitenta e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6983.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 030, de 11 de fevereiro de 2015. 

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

IRINEU JOSÉ VICCINI – FAZENDAS QUERÊNCIA DOS PAMPAS E 

QUERÊNCIA DOS PAMPAS 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 SEMMA nº 2011-0137/TEC/LS-0028, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

IRINEU JOSÉ VICCINI, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 

444.603.7600-91, com endereço na Rua Castro Alves, qd. 71, lt. 03, 

Bairro Centro, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, para 

localização, implantação e operação para as atividades de 

agricultura em regime sequeiro em área de 167ha 46a 05ca (cento e 

sessenta e sete hectares, quarenta e seis ares e cinco centiares); 

agricultura irrigada através de pivot central em área de 116ha 03a 

29ca (cento e dezesseis hectares, três ares e vinte e nove centiares)  

e pastagem para pecuária extensiva (criação de bovinos) em área de 

59ha 90a 79ca (cinquenta e nove hectares, noventa ares e setenta e 

nove centiares), sob às coordenadas UTM 439480/8655315; 

439950/8655131; 439766/8654480; 439686/8654428 e 440353/8653548, 

localizada na nas Fazendas Quêrencia dos Pampas e Quêrencia dos 

Pampas II, Rodovia BR 020 (Sentido Luís Eduardo – Barreiras), Km 858, 

mais 17 Km à esquerda, 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; e colocar placas indicativas nas áreas de Reserva 

Legal; 

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 – 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; 

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

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

XIII – Implementar o Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento;  

XIV – 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; 

XV – Cadastrar o Imóvel no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 

Rurais (CEFIR), conforme dispõe o Art. 29 da Lei 12.651/2012. Prazo: 60 

(sessenta dias); 
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XVI – Deverá apresentar a dispensa de outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos (captação subterrânea), emitida por órgão responsável 

pela sua gestão, conforme § 2º do Art. 141 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

XVII - Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e 

florestas nativas e plantadas, elaborado por profissional competente com 

a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;  

XVIII – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XIX – 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 031, de 11 de fevereiro de 2015. 

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

MARCONDES ANTÔNIO TAVARES DE FARIAS – FAZENDAS MF 2A, 

2B, 2C, 2D, 2E, 2F E 2GI 

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 SEMMA nº 

2010.0000000063.TEC.LS.0013, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a MARCONDES ANTÔNIO 

TAVARES DE FARIAS , Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 

224.068.324-49, com endereço na Rua do CMO depois da Mecânica G3, 

Bairro Jardim Paraiso, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, 

para localização, implantação e operação para a atividade de 

pecuária extensiva para criação de bovinos de corte com base na 

raça nelore e cruzamento industrial, em área de 4.900,00 ha (quatro 

mil e novecentos hectares), sob às coordenadas UTM X: 0474507/Y: 

8675059; X: 0465099/ Y: 8670326, nas Fazendas MF 2A, 2B, 2C, 2C, 

2D, 2F e 2G, localizadas na Rodovia BR 242, Km 32, Zona Rural, 

Barreiras/BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, 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; manter os limites e os aceiros sempre 

limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas de 

identificação nessas áreas; 

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

Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme 

Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 

depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 

os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 

ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 

outras fontes de combustão;  

VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim como inutilizar as embalagens após a 

tríplice lavagem; 
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VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 

IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;       

XIV – 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; 

XV – Apresentar e implementar o Programa de Gestão de Segurança, 

Saúde e Meio Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no 

empreendimento; 

XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVII – 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); 

XVIII – 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; 

 

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 Municipal 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 032, de 11 de fevereiro de 2015. 

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

MARIA CELIA SAMPAIO KUMAGAI – FAZENDAS VALE DO URSO, 

BURITI III E BURITI IV 

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 SEMMA nº 

2014.0000000369.TEC.LS.0032, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a MARIA CELIA SAMPAIO 

KUMAGAI , Pessoa Física inscrita no CPF sob nº. 271.812.005-34, com 

endereço na Rua Ibirapuera, nº 558, Condomínio Vila Lobos, apt. 101, 

Bairro Renato Gonçalves, Barreiras/BA, CEP: 47.805-040, para 

localização, implantação e operação para a atividade de agricultura 

em regime sequeiro em área de  de 96ha 83a 71ca (noventa e seis 

hectares, oitenta e três ares e setenta e um centiares), agricultura 
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irrigada com pivô em área de 617ha 99a 98ca (seiscentos e 

dezessete hectares, noventa e nove ares e noventa e oito centiares)  

e atividade de pecuária (pastagem) em área de 38ha 25a 77ca (trinta 

e oito hectares, vinte e cinco ares e setenta e sete centiares), sob às 

coordenadas UTM  X: 0423714/Y: 8684965, X: 0423714/Y: 8684965, nas 

Fazendas Vale do Urso, Buriti III e Fazenda Buriti IV, localizada na 

Rodovia BA 458 Estrada do Café Km 04, Zona Rural, APA DO RIO DE 

JANEIRO, Barreiras-BA, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e dos Condicionantes:  

I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, 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; manter os limites e os aceiros sempre 

limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas de 

identificação nessas áreas; 

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

Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme 

Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho; 

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 – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos 

depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto; 

os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente 

ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e 

outras fontes de combustão;  

VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser 

mantidos em bom estado de conservação e funcionamento, 

inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade 

indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza 

dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços, 

rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;  

VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da 

embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada 

em novas pulverizações; assim como inutilizar as embalagens após a 

tríplice lavagem; 

VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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; 

IX – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações, 

preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área 

coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para 

eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e 

contaminação dos solos e recursos hídricos;  

X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado, 

pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme 

normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os 

posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em 

corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;  

XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em 

conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos 

Inflamáveis e Combustíveis); 

XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a 

Resolução CONAMA n° 258/1999;  

XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para 

empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou 

reprocessamento, preferencialmente o processo de rerefino em 

consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;       

XIV – 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; 

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

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

XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos 

funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades; 

XVII – 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); 

XVIII – 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; 

XIX – Adotar medidas para promover a revegetação em Área de 

Preservação Permanente – APP, localizada próxima ao ponto de 

capacitação de água para os pivôs, reduzindo a área de acesso ao nível 

necessário para manutenção dos equipamentos;  

XX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XXI – 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. 

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 
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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 033, de 11 de fevereiro de 2015. 

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

AGRONOL AGRO INDÚSTRIA S/A – FAZENDA SANTA MÔNICA  

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 SEMMA nº 

2014.0000000473.TEC.LS.0041, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a AGRONOL AGRO 

INDÚSTRIA S/A , Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 

14.828.784/0001-55, com endereço na Fazenda Agronol, BR 242 KM 

873, s/n, Zona Rural, Luis Eduardo Magalhães/BA, CEP: 47.850-000, 

para localização, implantação e operação para atividade de 

agricultura de Pecuária Extensiva em área de 688ha 98a 37ca 

(seiscentos e oitenta e oito hectares, noventa e oito ares e trinta e 

sete centiares), sob às coordenadas UTM 0431712/8676886, na 

Fazenda Santa Mônica, localizada na Rodovia BR 252 KM 873, 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, conforme Norma Regulamentadora 31 (NR - 31), do Ministério 

do Trabalho;  

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 – 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; 

IX – Executar o 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 – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

XIII – 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 Nº 001/2015 

                                                                               

Torna público Relatório Conclusivo de Sindicância no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação.         

. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Cosme Uilson Ferreira 

de Carvalho, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo 

Decreto Municipal nº 815/2014, de 08 de dezembro de 2014,  

RESOLVE: 

Art.1° - Tornar público o Relatório Final da Sindicância de Apuração dos 

fatos ocorridos na Escola Municipal de 1º Grau Povoado Baraúna, no dia 

20 de novembro 2014. 

Art 2° - Integra o Presente Relatório a Decisão Administrativa e a 

notificação em anexo. 

Art 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se. 

Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 11 de fevereiro de 

2015. 

 

Cosme Uilson Ferreira de Carvalho 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 PROCESSO DE SINDICÂNCIA 

Apuração de fatos ocorridos na Escola Municipal 1º Grau do 

Povoado da Baraúna 

Em 20 de novembro de 2014 

 

A Comissão de Sindicância instituída pela Portaria n° 09 de 10 de 

dezembro de 2014 do Senhor Secretario Municipal de Educação, Cosme 

Uilson Ferreira de Carvalho com a finalidade de apurar os fatos ocorridos 

na Escola Municipal 1º Grau do Povoado da Baraúna em 20 de 

novembro de 2014, obedecidas as formalidades legais e o Decreto do 

Chefe do Poder Executivo nº 815/2014 publicado em 09 de dezembro de 

2014. 

 

RELATA: 

1.– Que a referida Comissão de Sindicância instalou-se na Secretaria 

Municipal de Educação situada na Rua Deputado Amaral Neto, 363 – 

Bairro Novo Horizonte Barreiras  Bahia, passando a constituir-se em 

sede da Comissão no dia 11 de dezembro de 2014, para apurar os fatos 

relacionados na supra citada Portaria. 

2.– Que garantido o direito do contraditório e a garantia da ampla defesa 

a equipe gestora da Escola Municipal 1º Grau do Povoado da Baraúna foi 

notificada da abertura do Processo de Sindicância visando a apuração 

dos fatos ocorridos no interior desta unidade escolar. 

3 – Que os trabalhos sindicantes transcorreram de forma tranquila,  

considerando o período para sua realização e os fatos intercorrentes, 

natal, ano novo e férias escolares de alunos e professores, ocasionado,  

alterações nas datas dos depoimentos e a consequente dilação do prazo 

para conclusão dos trabalhos. 

4 – Que as convocações de todos que participaram de forma direta e 

indireta dos fatos ocorridos no dia 21 de novembro no interior da 

instituição escolar foram realizadas a partir de 11 de dezembro de 2014 . 

5 – Que a Comissão prontamente realizou as oitivas das testemunhas no 

mês de janeiro de 2015, conforme termos de declaração em anexo.  

6 – Que finalizada a fase instrutória da presente Sindicância, a Comissão 

reuniu-se para analisar os documentos e emitir um parecer conclusivo 

sobre os fatos que ensejaram este processo. 

Da Apuração dos Fatos: 

Concluída a fase instrutória a Comissão analisou detalhadamente as 

declarações que compõe os autos do presente Processo de Sindicância, 

em especial a Portaria GAB/SME n°09; termos de declarações da Equipe 

Gestora da Unidade Escolar, das testemunhas, dos Guardas Municipais, 

dos representantes legais dos menores estudantes da escola. 
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Em principio, esclareceu que o presente Processo de Sindicância, insta 

apurar a ocorrência ou não da infração pautada na Portaria GAB/SME n° 

09/2014 da Secretaria Municipal de Educação. 

De acordo os fatos apurados ao longo do presente procedimento 

administrativo de Sindicância, esta Comissão apurou que os fatos 

narrados na Portaria GAB/SME nº 09/2014, ocorridos no dia 20 de 

novembro de 2014, no turno vespertino na Escola Municipal de 1º Grau 

Povoado Baraúna. De acordo os relatos, houve no início do tarde no 

interior da unidade escolar uma briga entre dois alunos. Ao tomar 

conhecimento da situação, a gestora solicitou auxílio do guarda-municipal 

que se encontrava na escola, para ajudá-la a controlar tal situação. Não 

obtendo êxito, a gestora temendo pela integridade física dos estudantes, 

fez referência ao uso de algemas, com o intuito que os mesmos 

parassem com a agressão, e neste momento solicitou ao vigia que 

chamasse a Guarda Municipal. Neste momento os estudantes já se 

encontravam mais calmos e receberam o auxílio da coordenadora da 

escola. 

Com a chegada da Guarda Municipal, a diretora solicitou que levassem 

os estudantes envolvidos na briga para o Conselho Tutelar. Neste 

momento a coordenadora da escola dirigiu-se até a casa dos estudantes, 

para avisar os pais sobre o ocorrido. Conseguiu encontrar apenas com 

uma das mães dos menores, pois não encontrou ninguém na outra 

residência. De acordo o depoimento dos guardas, foi solicitada a 

presença da gestora para acompanhá-los, porém houve negativa da 

mesma. Sendo assim, os estudantes foram conduzidos ao Conselho 

Tutelar. Ao receber a negativa do atendimento no Conselho, 

considerando não tratar-se de sua competência, a Guarnição entrou em 

contato com o Subcomandante que os orientou para que levassem para 

a sede da guarda. 

Neste contexto, com fundamento na oitiva de todos que participaram de 

forma direta e indireta do fato supracitado, esta Comissão concluiu pela 

ocorrência de inobservância do dever funcional praticado pela gestora 

escolar, no exercício do cargo de direção da Escola Municipal de 1º Grau 

Povoado Baraúna, em específico no dia 20 de novembro de 2014. 

Considerando que os demais servidores da instituição escolar não tinha 

na ocasião autonomia para desconstituir uma determinação dada pela 

gestora, ficou evidenciado nos depoimentos, que os demais profissionais 

da equipe escolar tiveram participação em caráter subsidiário apenas 

com orientações procedimentais que deveriam terem sido adotados. 

Conclusão e Decisão: 

Após a análise criteriosa dos fatos constantes nos autos, fica evidenciado 

que os depoimentos prestados a Comissão foram satisfatórios para 

apurar o fato ocorrido no dia 20 de novembro de 2014 na Escola 

Municipal 1º Grau Povoado da Baraúna. 

EX POSITIS, uma vez constatada e evidenciada a inobservância do 

dever funcional, objeto da Portaria GAB/SME nº 09/2014, data de 10 de 

dezembro de 2014, opinamos no sentido de que o Secretário Municipal 

de Educação, em plena consonância com o disposto no art.134 da Lei 

Municipal nº 617/2003, proceda no curso de suas prerrogativas legais: 

1) A advertência da Educadora Jocimara Almeida Ribas, por 

apresentar inobservância do dever funcional previsto no art. 49, 

inciso X do Estatuto de Magistério Público Municipal de 

Barreiras e os princípios e diretrizes norteadores da educação 

básica. 

 

Eis o Relatório.  

 

 

Sala da Comissão em 10 de fevereiro de 2015 

 

Márcia Rasia Figueiredo 
Presidente 

 
 
 

ZilneideSilva Pianezzola 
 
 

Sônia Christina Póvoa Martins Reis 
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