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DECRETO Nº 252/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado o senhor Ander de Oliveira, para provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Cerimonial, símbolo NH6, lotado no 

Gabinete. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 15 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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PORTARIA SEMMA Nº 053, de 15 de abril de 2015. 

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

Empresa METALÚRGICA RMC LTDA – ME. 

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 2015-0057/TEC/LS-0004, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa METALÚRGICA RMC LTDA – ME, Pessoa Jurídica inscrita no 

CNPJ sob nº.10.693.044/0001-06, com endereço na Rua Raposo 

Tavares, nº 313, bairro Santa Luzia, Barreiras/BA - CEP: 47.800-708, 

para localização, implantação e operação da atividade de Fabricação de 

artigos de serralheria (Metalurgia de Matais Ferrosos e Não Ferrosos e 

Fabricação e acabamento de Produtos Metálicos), com capacidade 

instalada de até 30  T/ano (trinta Toneladas por ano), mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I. Atender na íntegra a Lei Municipal N° 480/99 e seus anexos I e II, que 

tratam do controle da Poluição Sonora, bem como o Código Ambiental 

Municipal Lei Nº921 de 23/12/2010, de forma a não ultrapassar os 

decibéis permitidos por esta lei; Também atentar-se ao Art. 93 onde 

ficam vetados, entre outros, a emissão visível de poeiras, névoa e gases, 

excetuando-se o vapor d'água, em qualquer operação de britagem, 

moagem e estocagem; a emissão de odores que possam criar 

incômodos ou provocar danos ambientais ou à saúde da população; a 

emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação 

específica; a transferência de materiais que possam provocar emissões 

de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela 

legislação; 

 

 

II. Não utilizar o passeio público (calçada e rua), para dispor resíduos 

provenientes de obras e de produção; 

III. Deverá manter em local abrigado para disposição temporária dos 

resíduos gerados, essencialmente restos de aparas de materiais de ferro 

e zinco (sucatas), e ser encaminhada para empresa recicladora 

devidamente regular ambientalmente; 

IV. Manter à disposição dos órgãos fiscalizadores nota fiscal de venda e 

destinação final para cada subproduto comercializado pela empresa 

(sucatas); 

V. Dispor os resíduos sólidos em tambores, classificados por tipo 

(reutilizar e reciclar o que for possível). Deixá-los bem acondicionados e 

tampados. Colocá-los no dia e horário da passagem do caminhão de 

coleta do lixo;  

VI. Trocar extintores de incêndio 15 (quinze) dias antes do seu 

vencimento; 

VII. Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, inclusive, 

disponibilizando uso de EPI's – Equipamentos de Proteção Individual, 

inclusive, de modo a seguir as normas técnicas do Ministério do 

Trabalho; 

VIII. Manter na empresa cópia de todos os documentos cujo título 

executivo não inibe ou restringe forma alguma, as ações de controle, 

monitoramento e fiscalização de qualquer órgão público, quando 

abordados ou por qualquer outra solicitação, nem limita ou impede o 

exercício, por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e 

regulamentares; 

IX. Requerer nova Licença Ambiental cujo pedido deverá anteceder 120 

(cento e vinte) dias úteis antes do vencimento desta licença, ou quando 

houver qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade 

ou no empreendimento; 

X. O eventual descumprimento ou violação de qualquer dos 

compromissos assumidos implicará, a título de cláusula penal, no 

pagamento de multa simples ou multa diária devidamente estabelecida 

na Lei Municipal Nº921, de 23 de dezembro de 2010, em seu capítulo II 

que trata “das penalidades” e capítulo IV, “das disposições finais”. 

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 054, de 15 de Abril de 2015. 

Prorrogar a Licença de Implantação (LI) expedida através da Portaria SEMMAS Nº066 de 17 de Julho de 2013 por 12 (doze) meses, a Empresa 

TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL. 

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 

2010-0153/TEC/LI-0019, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder prorrogação da Licença de 

Implantação (LI) expedida através da Portaria SEMMA Nº066 de 17 de Julho de 2013, por 12 (doze) meses, cujo vencimento será em 15 (quinze) de 

Abril de 2016, à Empresa TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.05.761.656/0001-40, 

nome de fantasia LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, com sede na Fazenda Venha Ver, Estrada Barreiras / Catolândia, KM 04, zona urbana, Barreiras 

- BA, CEP:47.800-000, para continuação da implantação da atividade de Loteamento urbano situado na Estrada Barreiras / Catolândia, KM 04, zona 

urbana, Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes. 

 

Art. 1º - A prorrogação desta Licença de Implantação se dá, por tratar-se de uma obra de construção civil, havendo, portanto atraso no cronograma de 

execução.  

 

Art. 2º - Após analise técnica, o empreendimento cumpriu rigorosamente todos os condicionantes propostos até a presente data e, ainda deverá 

considerá-los, até a finalização desta Portaria. 

 

Art. 3º - 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. 4º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 5º - 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 024/2015 – PROC. ADM. nº 088/2015 - OBJETO: Aquisição de suporte nutricional especializado 

(leite com formulação especial) para pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde conforme a Lei PNAN - Política Nacional de Alimentos e 

Nutrição, Portaria nº 2715-17 novembro 2011, Atenção Nutricional a Desnutrição Infantil abaixo de 05 anos Portaria nº 4.279 de 30 de dezembro de 

2010, intensificação da atenção nutricional e autoriza a transferência de recursos financeiros – Portaria nº 1301 - 27 de novembro 2012, conforme 

especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 04 de Maio 2015 - 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 525/2014. Barreiras (BA), 15 de Abril 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015 – PROC. ADM. nº 092/2015 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços na lavagem de veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, COPIM, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, 

Centro de Controle de Zoonoses, SAMU, Hospital da Mulher, Hospital Municipal Eurico Dutra, CEREST,  Unidades de Saúde Básica e Unidades de 

Saúde da Família no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 05 

de Maio 2015 - 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 525/2014. Barreiras (BA), 15 de Abril 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 – PROC. ADM. nº 053/2015 - OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática para 

as Unidades de Saúde, Postos de Saúde da Família, Hospital da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde, Hospital Municipal Eurico Dutra, CAPS, 

CEREST, CEPROESTE, SAMU, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Centro de Controle de Zoonoses e Central de Marcação, no Município 

de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 06 de Maio 2015 - 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 525/2014. Barreiras (BA), 15 de Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


