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DECRETO Nº 394/2015 

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 nomeada a senhora Queila Cristina de Souza, para 

provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, 

lotado na Secretaria de Meio Ambiente. 

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 05 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

 

DECRETO Nº 395/2015 

Convoca a III Conferência Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Barreiras-Bahia e em conformidade com o 

Regimento da IV Conferência Nacional de Políticas Públicas para as 

Mulheres, 

 

CONSIDERANDO a convocação da IV Conferência Nacional de Políticas 

para as mulheres pela Presidência da República conforme Decreto de 30 

de março de 2015; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a igualdade para as 

mulheres; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de incrementar as políticas públicas 

para as mulheres; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de promover, qualificar e garantir a 

participação da sociedade, em especial das mulheres, na formulação e 

no controle das políticas para as mulheres; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer a relação entre o governo 

e a sociedade civil para maior efetividade na execução e controle da 

Política Municipal para as mulheres; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de discutir e elencar recomendações 

para um Sistema Político com participação e poder para as mulheres, 

com igualdade de direitos; 

 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica convocada a III Conferência Municipal de Políticas 

Públicas para as Mulheres, a ser realizada no dia 23 de Setembro de 

2015, das 08h00 às 18h00, no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia - IFBA – Campus Barreiras, envolvendo trezentos 

participantes, sendo cento e cinquenta delegados com representação 

paritária, com direito a voz e voto e cento e cinquenta participantes 

observadores com direito a voz. 

 
Art. 2º. A III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres 
desenvolverá seus trabalhos a partir do tema: “Mais direitos, 
participação e poder para as Mulheres”, e será presidida pela 
Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social e em sua ausência 
por delegação. 
 
Parágrafo Único – Para organização da III Conferência Municipal de 
Políticas para as Mulheres deverá ser constituída uma Comissão 
Organizadora, observando a paridade entre a representação do poder 
público e da sociedade civil que será responsável pela implementação e 
desenvolvimento das atividades desta Conferência. 
 
Art. 3º. A III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres da 
cidade de Barreiras tem como objetivos promover, qualificar e garantir a 
participação da sociedade, em especial das mulheres, na formulação e 
no controle das políticas para as mulheres, fortalecendo a relação entre o 
governo e a sociedade civil, bem como elencar recomendações para um 
Sistema Político com participação e poder das mulheres, com igualdade 
de direitos das mulheres. 
 
Art. 4º. A III Conferência Municipal de Políticas para as mulheres da 
cidade de Barreiras seguirá a orientação da IV Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres, cujo tema será “Mais direitos, participação e 
poder para as mulheres”, que será dividido nos seguintes eixos 
temáticos: 
 
I - "Contribuição dos conselhos dos direitos da mulher e dos movimentos 
feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e 
oportunidades para as mulheres em sua diversidade e especificidades: 
avanços e desafios"; 
 
II - "Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as 
mulheres no âmbito municipal, estadual e federal: avanços e desafios"; 
 
III - "Sistema político com participação das mulheres e igualdade: 
recomendações";  
 
IV - "Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e 
recomendações". 
 
Art. 5º. A III Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres da 
cidade de Barreiras obedecerá a regimento interno próprio. 
 
Art. 6º. As despesas com a realização da Conferência ocorrerão por 

conta de recursos orçamentários do Município. 

 
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 05 de agosto de 2015. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 396/2015 

Exonera o servidor Aderaldo Barbosa de Oliveira desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado o servidor Aderaldo Barbosa de Oliveira, Cargo em Comissão de Assessor Especial I, símbolo NH4, lotado na Secretaria 

de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento. 

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, 05 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 082, de 05 de Agosto de 2015. 

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

DOMINGOS ZANIN – FAZENDA ZANIN – LOTE RURAL Y. 

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe 

foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 

e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

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

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

seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2015-0252/TEC/LS-

0022, com Parecer Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, 

RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 

02 (dois) anos, a DOMINGO ZANIN, Pessoa Física inscrita no CPF 

sob nº.198.188.319-34, com sede à Rua Eudo Castro Nº36, Bairro 

Primavera, neste município de Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP:47.804-140, para localização, implantação e operação da 

atividade de pecuária extensiva e intensiva (criação de bovinos) 

em área de pastagem de 790ha 14a 23ca (setecentos e noventa 

hectares, quatorze ares e vinte e três centiares), sob as 

Coordenadas UTM X: 0460500 / Y: 8666062; X:0457828 / 

Y:8663323, localizada na Fazenda Zanin / Lote Rural Y, localizada 

na Rodovia BR 020, Km 45 à direita, 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; 

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;   
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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 (PGSSMATR) no 

empreendimento; 

XVI – Apresentar e 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 SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 083, de 05 de Agosto de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa SÃO PAULO COMBUSTÍVEIS LTDA – EPP. 

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe 

foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 

e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

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

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

seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2015-0327/TEC/LS-

0032, com Parecer Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, 

RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 

03 (três) anos, a Empresa SÃO PAULO COMBUSTÍVEIS LTDA - 

EPP, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.11.326.726/0001-35, 

com sede à Rua São Desidério Nº81, Bairro Vila Regina, neste 

município de Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-350, para 

localização, implantação e operação da atividade de comércio 

varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos 

automotores, com capacidade total de armazenamento de 

combustíveis de 60 m
3
 (sessenta metros cúbicos), sob às 

Coordenadas UTM: X 499599 / Y 8656286, no POSTO SÃO PAULO, 

localizado na Rua São Desidério Nº81, Bairro Vila Regina, neste 

município de Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-350, mediante 

o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, Laudo 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  

 

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 

e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 

transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 

sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos 

e os extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMA e às 

Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

 

V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 

serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 

óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 
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VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VII – Operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma Técnica 

- NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de atividade de 

comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo), 

aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de fevereiro de 2006; 

 

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 

combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 

derramarem quando do descarregamento; 

 

IX – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

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

de contingência apresentado a esta SEMMA; 

 

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

vazamento de combustível; 

 

XII – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

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

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

risco e para a fiscalização; 

 

XIII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

 

XIV – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou 

por ocasião do vencimento desta licença. 

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

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 084, de 05 de Agosto de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA – ME / POSTO SERRA GERAL. 

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe 

foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 

e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, 

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

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

seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2015-0255/TEC/LS-

0024, com Parecer Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, 

RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 

03 (três) anos, a Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.09.126.025/0001-00, com sede à Rua Rui Barbosa Nº69, Quadra 

C, Bairro Vila Regina, III Etapa, neste município de Barreiras, Estado 

da Bahia, CEP:47.805-010, para localização, implantação e 

operação da atividade de comércio varejista de combustíveis e 

lubrificantes para veículos automotores, com capacidade total 

de armazenamento de combustíveis de 60 m
3
 (sessenta metros 

cúbicos), sob às Coordenadas Geográficas: X: 12º 9’ 32.09” / Y: 44º 

59’ 47,77”, no POSTO SERRA GERAL, localizado na Rua Rui 

Barbosa Nº69, Quadra C, Bairro Vila Regina, III Etapa, neste 

município de Barreiras, Estado da Bahia, CEP:47.805-010, mediante 

o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, Laudo 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  

 

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 

e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 

transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 

sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos 

e os extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMA e às 

Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

 

V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 

serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 
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óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 

 

VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VII – Operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma Técnica 

- NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de atividade de 

comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo), 

aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de fevereiro de 2006; 

 

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 

combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 

derramarem quando do descarregamento; 

 

IX – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

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

de contingência apresentado a esta SEMMA; 

 

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

vazamento de combustível; 

 

XII – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

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

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

risco e para a fiscalização; 

 

XIII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

 

XIV – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou 

por ocasião do vencimento desta licença. 

 

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

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 085, de 05 de Agosto de 2015. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa REDE ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA / POSTO CEPIL. 

O Secretário do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi 

delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 e o 

Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão 

Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

da Bahia - SEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela 

Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem como a 

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

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

CEPRAM n° 4327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo 

SEMMA nº 2015-0190/TEC/LS-0011, com Parecer Técnico e Jurídico, 

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

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a Empresa REDE ROYAL 

DE AUTO POSTOS LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 

nº.40.462.236/0008-30, com sede à Av. Cláriston Andrade Nº1629, Bairro 

Jardim Bela Vista, neste município de Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP:47.805-510, para localização, implantação e operação da 

atividade de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 

veículos automotores, com capacidade total de armazenamento de 

combustíveis de 75 m
3
 (setenta e cinco metros cúbicos), sob às 
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Coordenadas Geográficas: X: 12º 8’ 32.67” / Y: 44º 58’ 59,03”, no 

POSTO CEPIL, localizado na Av. Cláriston Andrade Nº1629, Bairro 

Jardim Bela Vista, neste município de Barreiras, Estado da Bahia, 

CEP:47.805-510, mediante o cumprimento da legislação vigente e 

dos Condicionantes:  

 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMA e conforme o disposto nas Normas Técnicas da 

ABNT para postos de combustíveis; 

 

II – Apresentar a SEMMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, Laudo 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  

 

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 

e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 

transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 

sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos 

e os extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMA e às 

Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

 

V – Operar adequadamente o SAO – Sistema separação Água/Óleo que 

serve a ilha de abastecimento, devendo ser coletado periodicamente o 

óleo retido, enviando-o para reciclagem ou disposição final em instalação 

com Licença Ambiental; 

 

VI – Manter as canaletas de drenagem da ilha de abastecimento de 

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VII – Operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma Técnica 

- NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento ambiental de atividade de 

comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo), 

aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de fevereiro de 2006; 

 

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de 

combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando 

imediatamente para os tanques os combustíveis que eventualmente 

derramarem quando do descarregamento; 

 

IX – Informar imediatamente a SEMMA, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

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

de contingência apresentado a esta SEMMA; 

 

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

vazamento de combustível; 

 

XII – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

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

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

risco e para a fiscalização; 

 

XIII – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

 

XIV – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou 

por ocasião do vencimento desta licença. 

 

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

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, 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 SEMMAS 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 SAÚDE DE BARREIRA-CMS 
Leis Municipal Nº 188/1993, 408/1998, 541/2001, 893/2010 e 902/2010 

 

RELAÇÃO DE ENTIDADES HABILITADAS  

O Conselho Municipal de Saúde de Barreiras órgão colegiado, permanente, deliberativo e normativo do Sistema Único de Saúde no âmbito 

municipal, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICA, a relação das entidades habilitadas e elegíveis, 

observada a composição dos segmentos, de acordo com o estabelecido no Artigo 8º do REGIMENTO ELEITORAL DO CMS BARREIRAS-BA, 

PARAO BIÊNIO 2015/2017. Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) dias corridos da data da publicação deste, para interposição de recursos sobre 

da lista abaixo – LOCAL: Av. Rui Barbosa, 428, Centro, Barreiras/BA – HORÁRIO: 08:00 às 12:00 - INFORMAÇÕES: (77) 3613-9853, 

cmsbarreiras@gmail.com: 

 
LISTA DE ENTIDADES HABILITADAS 

 

 REPRESENTAÇÃO DE USUÁRIOS 

NOME: UFOB – UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA  

CNPJ: 18.641.263/0001-45 

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSE SEABRA DE LEMOS, 316, RECANTO DOS PÁSSAROS, BARREIRAS-BA 

 

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE NOVA CANAÃ 

CNPJ: 11.209.445/0001-00 

ENDEREÇO: RUA ITABUNAS, 618, LOTEAMENTO RIO GRANDE, BARREIRAS-BA 

 

NOME: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BARREIRAS 

CNPJ: 13.905.005/0001-05 

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE COTEGIPE, 164, CENTRO, BARREIRAS-BA 

 

NOME: ASSOC CULT COMUNIT DOS MORADORES DO BAIRRO VILA BRASIL 

CNPJ: 16.256.885/0001-24 

ENDEREÇO: RUA TOME DE SOUZA, 282, VILA BRASIL, BARREIRAS-BA 

 

NOME: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS 

CNPJ: - 13.348.347/0001-71 

ENDEREÇO: TV DAS TURBINAS, SN, BARREIRINHAS, BARREIRAS-BA 

 

NOME: DIOCESE DE BARREIRAS 

CNPJ: 14.760.136/0001-04 

ENDEREÇO: RUA 26 DE MAIO, 427, CENTRO, BARREIRAS-BA 

 

NOME: DIGNIVIDA PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA 

CNPJ: 03.369.254/0001-70 

ENDEREÇO: RUA SEVERINO VIEIRA, 221, CENTRO, BARREIRAS-BA 

 

 

mailto:cmsbarreiras@gmail.com
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 REPRESENTAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUS 

NOME: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA 

CNPJ: 08.601.066.0001/49 

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 58, CENTRO, BARREIRAS-BA 

 

NOME: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.529.565/0001-02 

ENDEREÇO: SECCIONAL BARREIRAS, PCA CORONEL ANTÔNIO BALBINO,Nº 17, EDIFÍCIO NISAN SALA 101, CENTRO 

HISTÓRICO, BARREIRAS-BA 

 

NOME: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS BAHIA 

CNPJ: 07.205.135./0001-32 

ENDEREÇO: PC DUQUE DE CAXIAS, 67, CENTRO, BARREIRAS-BA 

 

 

 REPRESENTAÇÃO DE GESTORES E PRESTADORES DO SUS 

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS 

CNPJ: 08.595.187/0001-25 

ENDEREÇO: RUA 19 DE MAIO, 152, CENTRO, BARREIRAS - BA 

 

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 13.250.888/0001-62 

ENDEREÇO: RUA CALIFÓRNIA, 224 B, JK, BARREIRAS - BA 

 

NOME: COTEFI-CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA – EPP 

CNPJ: 02.984.340/0001-20 

ENDEREÇO: AV RUY BARBOSA, 833, VILA REGINA, BARREIRAS - BA 

 

 

 
Barreiras – BA 05 de agosto de 2015 

 
 
 

Cesar Elpidio do Sacramento Almeida 

Presidente do CMS Barreiras-BA 

 

 

 


