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DECRETO Nº 397/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 33, 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 

0026051501 o desdobramento do Lote 15, Quadra 33, 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: 

Lotes P/15-A – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.12.000.0315.001. 

Lotes P/15-B – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.1582.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 06 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 398/2015 

Disciplina o procedimento para ressarcimento ao Erário 

Público de valores devidos por servidor público da Prefeitura 

Municipal de Barreiras - Bahia nos casos que menciona e dá 

outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 70, 71, IV da Lei Orgânica do Município e considerando 

a necessidade de regulamentar do procedimento para ressarcimento ao 

Erário Público de valores devidos em razão de aplicação de multas de 

trânsito e por perda, extravio, danos ou não devolução de dispositivo 

eletrônico de identificação do condutor e do veículo, DECRETA: 

 

Art. 1º. O procedimento para ressarcimento ao Erário Público de valores 

devidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Barreiras em 

razão de aplicação de multas resultantes de infração de trânsito e por 

perda, extravio, danos ou não devolução de dispositivo eletrônico de 

identificação do condutor e do veículo, obedecerá ao disposto neste 

Decreto. 

 

Art. 2º. A aplicação de multa resultante de infração de trânsito em 

veículos Prefeitura Municipal de Barreiras sujeitará o servidor público 

municipal condutor, a qualquer título, do veículo pertencente à frota 

municipal ao desconto em sua remuneração do valor da multa, 

observado o seguinte: 

 

I - recebido o auto de infração em nome da Prefeitura Municipal de 

Barreiras, o Departamento Controle da Frota analisará os dados ali 

contidos e identificará o servidor que conduzia o veículo descrito; 

II - o servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato e 

do prazo para, se quiser, providenciar interposição de recurso junto à 

Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI; 

III - provido o recurso a que se refere o inciso I deste artigo, a respectiva 

documentação será arquivada para fins de controle do Departamento  de 

Controle da Frota; 
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IV - não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o 

inciso I deste artigo, o servidor será formalmente notificado acerca do 

desconto do valor correspondente à multa em sua remuneração.  

Parágrafo único. A notificação efetivar-se-á pelo comparecimento do 

servidor perante o Departamento de Controle da Frota, para colheita de 

sua assinatura, em 03 (três) vias, no”Notificação para Desconto em Folha 

de Pagamento” de que trata o ANEXO deste Decreto, devendo: 

I - 01 (uma) via ser arquivada no Departamento de Controle da Frota, 

para fins de controle; 

II - 01 (uma) via ser entregue ao servidor; 

III - 01 (uma) via ser encaminhada ao Departamento de Controle de 

Recursos Humanos, para fins de processamento do desconto; 

IV - no caso de recusa por parte do servidor em apor sua assinatura no 

“Notificação para Desconto em Folha de Pagamento” de que cuida este 

artigo, tal fato será registrado no próprio Termo e subscrito por 02 (duas) 

testemunhas devidamente identificadas que o presenciaram, tornando-o 

apto a produzir os seus devidos efeitos legais. 

 

Art. 3º. O desconto na remuneração do servidor deverá:  

 

I - atender ao limite estabelecido em Lei federal, LEI N
o
 10.820, DE 17 

DE DEZEMBRO DE 2003 de até 30% sendo facultado ao servidor optar 

pelo desconto integral do valor; 

II – sendo o valor derivado da infração de transito ou outro dano, maior 

que o limite teto permitido para desconto na remuneração do servidor, 

poderá haver parcelamento da dívida em duas parcelas; 

III - ser processado no mês seguinte à notificação do servidor. 

§ 1º. Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em 

caso de parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios 

decorrentes de qualquer das formas de desligamento do servidor desta 

Prefeitura Municipal. 

§ 2º. No caso de saldo insuficiente para o desconto referido no § 1º, o 

servidor poderá efetuar o pagamento através do Documento de 

Arrecadação Municipal DAM, sob pena de inscrição na dívida ativa do 

Município. 

 

Art. 4º. O Departamento de Controle da Frota utilizará meios eficazes de 

controle da utilização dos veículos pertencentes à frota municipal, 

objetivando assegurar a correta identificação do servidor que os conduz, 

dentre eles: 

I - planilha de tráfego e/ou cruzamentos de dados para os veículos que 

não possuam computador de bordo ou cujo dispositivo eletrônico não 

esteja em funcionamento; 

II - dispositivo eletrônico para os veículos que possuam computador de 

bordo. 

 

Art. 5º. Será de responsabilidade do Departamento de Controle da Frota, 

com a colaboração do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO a fiscalização e 

o acompanhamento da tramitação de recursos interpostos junto à JARI, 

visando à plena aplicação do disposto neste Decreto. 

 

Art. 6º. A perda, o extravio, os danos ou a não devolução de dispositivo 

eletrônico de identificação do condutor e do veículo, denominado chave 

“transponder ou outro”, formalmente entregue ao servidor para condução 

do veículo, ensejará ao ressarcimento do valor pelo qual foi adquirido o 

equipamento e ou pelo preço atualmente vigente, fornecido pelo 

distribuidor/fabricante, mediante o procedimento de desconto na 

remuneração a que se referem os arts. 2º e 3º deste Decreto. 

 

Parágrafo único. Dever·á ser devidamente formalizada, com todos os 

dados necessários e pertinentes, a entrega do dispositivo eletrônico 

mencionado neste artigo ao servidor que irá conduzir o veículo. 

 

Art. 7º. O procedimento de ressarcimento instituído neste Decreto não 

exclui a possibilidade de instauração do devido processo legal para 

apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal do 

servidor. 

Art. 8º. Revogados os atos em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de Barreiras, 06 de agosto de 2.015 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

PREFEITO DE BARREIRAS 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.820-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.820-2003?OpenDocument
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PORTARIA SEMMA Nº 086, de 06 de Agosto de 2015. 

Conceder Autorização para Supressão da Vegetação (ASV), válida 

por 01 (UM) ano, a SÉRGIO PITT / FAZENDA FÊMEAS I – LOTE A. 

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 a 

Lei Federal Complementar Nº140 de 08/12/2011, bem como, o Termo de 

Convênio N.º 19/2014, celebrado entre o INSTITUTO DO MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e o MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, o qual delega competência ao Órgão Ambiental 

Municipal para aprovar o manejo e a supressão de vegetação rural 

de até 1.000 (um mil) hectares, tendo em vista o que do processo 

SEMMA nº 2014.0497/TEC/ASV.0012, com Pareceres Técnico e Jurídico 

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

Supressão da Vegetação (ASV), válida por 01 (um) ano, à SÉRGIO 

PITT, Pessoa Física inscrita no CPF sob nº.345.261.109-49, com 

endereço à Av. Ahylon Macêdo Nº1.039, bairro Boa Vista, neste 

município de Barreiras, Estado da Bahia, CEP: 47.806-180,  para 

Supressão da vegetação nativa em uma área de 321ha 46a 82ca  

(trezentos e vinte e um hectares, quarenta e seis ares e oitenta e 

dois centiares), com coordenadas da poligonal 467.913/8.628.579, 

470.968/8.627.092, 470.621/8.626.923, 470.291/8.626.615, 

470.227/8.626.504, 469.634/8.626.425, 469.301/8.626.683, 

468.594/8.627.097, 468.220/8.627.395, 467.706/8.627.580, 

467.453/8.627.637, com um volume total de 2857,79893 m³, excluindo o 

volume dos indivíduos de Pequi (Caryocar brasiliensis), o volume é de 

2847,96393 m³ e, devendo manter preservadas as espécies imunes de 

corte e/ou ameaçadas de extinção Aroeira (Myracrodruon urundeuva), 

Baraúna (Melanoxylon brauna), Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium), 

cuja área total é de 321ha 46a 82ca  (trezentos e vinte e um hectares, 

quarenta e seis ares e oitenta e dois centiares), da Fazenda Fêmeas I – 

Lote A, localizado na Rodovia BA 463, Km 43 + 15 Km à direita, sentido 

São Desidério, Zona Rural, Barreiras, Bahia, mediante o cumprimento 

da legislação vigente e dos Condicionantes: 

1) Manter durante a supressão de vegetação, 

profissionais habilitados, Biólogos e Médico 

Veterinário para realizar capturas de animais que 

venham a se ferir, dando a estes toda a assistência até 

sua plena recuperação e devolução ao seu habitat natural, 

além do monitoramento  e resgate, conforme apresentado 

no Plano de Resgate, Salvamento e Afugentamento, 

apresentado à SEMMA, mantendo no empreendimento as 

devidas ART’s – Anotação de Responsabilidade Técnica à 

disposição dos órgãos fiscalizadores; 

2) Elaborar relatório único de Execução do Plano de 

Estratégico para Resgate, Afugentamento e Captura 

da Fauna, contendo ata diária das atividades de 

supressão, detalhando atendimento e resgate da fauna 

realizado durante o processo de supressão, devidamente 

fotografado e georreferenciado, conforme plano 

apresentado à esta SEMMA, anexando a ART – Anotação 

de Responsabilidade Técnica expedida pelo Conselho de 

Biologia, quando finalizar totalmente o objeto desta 

licença;  

3) Gerenciar a movimentação de máquinas, veículos e 

pessoas nas operações de supressão de vegetação no 

sentido de minimizar os impactos causados a fauna, 

em especial aquelas ameaçadas de extinção constante 
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no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção, Vol. II (MMA/2008); 

4) Comunicar, prévia e formalmente a esta secretaria, a 

data do início da Supressão da Vegetação. 

5) Apresentar à esta secretaria, contrato de prestação de 

serviço da equipe de profissionais que irão acompanhar a 

Execução do Plano de Resgate, Afugentamento e 

Monitoramento da Fauna, durante a Supressão da 

Vegetação, com devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART).   

6) Realizar, previamente à supressão da vegetação, o 

afugentamento, coleta e/ou captura da fauna silvestre, 

bem como de ninhos, atentando-se para árvores ocas e 

mortas, levando-se em consideração a velocidade de 

deslocamento dos animais mais lentos, orientando o 

deslocamento destes para as áreas protegidas.  

7) Fica vedado o uso de correntão na operação de 

supressão de vegetação e o desmatamento 

desnecessário, fora da poligonal autorizada. 

8) Adotar programa de esclarecimentos junto aos 

operários envolvidos na execução da atividade e 

exercer o controle sobre os moradores para que as ações 

de supressão fiquem restritas aos limites da área de 

exploração;  

9) Não explorar espécies florestais ameaçadas de 

extinção e/ou imunes de corte, conforme Instrução 

Normativa MMA 06/08, Portaria IBAMA nº 37N/92, 

Portaria 83/91, art. 2º; dentre outras legislações; 

10) Se pretender explorar as espécies florestais 

ameaçadas de extinção e/ou imunes de corte, deverá 

ser celebrado um TAC (Termo de Ajustamento de 

Conduta) para compensação ambiental conforme Lei 

Federal N° 12.651/12, Art. 27 e Decreto N° 15.180/14, 

Capítulo IV, Art. 32. 

11) São vedadas as práticas de caça e uso do fogo; 

12) Todo material lenhoso advindo da supressão deverá ter 

sua destinação conforme descrito em estudo 

apresentado à SEMMA e comprovado com 

documentação de recebimento por parte do órgão e/ou 

instituição; 

13) Manter a disposição da fiscalização ambiental, o 

andamento das atividades e outras ações referentes ao 

projeto, acompanhado de ART de profissional habilitado; 

14) Fica exigido à segurança de todos os trabalhadores, 

seguindo as Normas de           Segurança do Trabalho 

exigidos em Lei, e principalmente a utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por todos os 

profissionais que irão trabalhar na execução do projeto.    

  

Art. 2º - Esta Autorização refere-se à supressão de vegetação, é de 

competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, está 

vinculada ao Processo Nº 2014-00496/TEC/LS-0044, cujo objetivo é a 

atividade de agricultura de sequeiro, cabendo ao interessado obter 

esta Anuência e/ou Autorização, inclusive de outras instâncias no Âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma 

alcance seus efeitos legais. 

Art. 3º - Estabelecem 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 - O descumprimento, pelo requerente, das atividades previstas e 

compromissos assumidos no processo técnico, bem como, as 

condicionantes e artigos desta portaria, a tornará sem efeito. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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ATO – DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – O 

presidente da Comissão Permanente de Licitação torna publico o 

resultado do julgamento referente à licitação: CONCORRÊNCIA Nº 

001/2015, cujo objeto e a seleção da melhor proposta visando à 

execução de Serviços de Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários dos Bairros Cascalheira e Barreiras II, ambos 

referentes ao contrato de repasse nº 0233248-99/2007, celebrado entre o 

Ministério das Cidades e o Município de Barreiras. Após julgamento da 

documentação de habilitação e análise da proposta de preços, declara-se 

vencedora do certame a empresa POTIRA INDÚSTRIA E COMERCIO 

LTDA – EPP, registrada no CNPJ sob o nº 01.057.281/0001-81, pelo 

menor preço global, com proposta no valor de R$ 5.889.779,22 (cinco 

milhões oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e setenta e nove reais 

e vinte e dois centavos) – Giltamar Pereira Tavares – Presidente da 

COPEL - Barreiras (BA), 07 de abril de 2015. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 O Prefeito Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, 

homologa o resultado de julgamento e adjudica a licitação: 

CONCORRÊNCIA n 001/2015, tendo como objeto a Contratação de 

empresa especializada na execução de Serviços de Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários dos Bairros 

Cascalheira e Barreiras II, ambos referentes ao contrato de repasse nº 

0233248-99/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o 

Município de Barreiras, à empresa: POTIRA INDÚSTRIA E COMERCIO 

LTDA – EPP, CNPJ. 01.057.281/0001-81, vencedora da licitação no valor 

global de R$ 5.889.779,22 (cinco milhões oitocentos e oitenta e nove mil 

setecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) – Antônio 

Henrique de Souza Moreira – Prefeito de Barreiras (BA), 10 de abril de 

2015. 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 

 

Processo Administrativo Nº 029/2015 – Concorrência Nº 001/2015 – 

Órgão: Município de Barreiras/Bahia – Empresa Contratada: POTIRA 

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ. 01.057.281/0001-81- 

Objeto: Execução de Serviços de Urbanização, Regularização e 

Integração de Assentamentos Precários dos Bairros Cascalheira e 

Barreiras II, ambos referentes ao contrato de repasse nº 0233248-

99/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de 

Barreiras - Contrato Nº 064/2015 - Data Assinatura: 13/04/2015 - 

Vigência: 10 (dez) meses – Valor Global: R$ 5.889.779,22 (cinco 

milhões oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e setenta e nove 

reais e vinte e dois centavos) - Fundamento Legal: Lei Federal N.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993 - Barreiras, 13 de abril de 2015 - Antônio 

Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada visando a  prestação de serviços 
na manutenção preventiva e corretiva da rede semafórica instalados nos 
logradouros deste Município de Barreiras, conforme especificações 
constantes no Edital de convocação e seus Anexos - Data de Abertura: 
26 de Agosto de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, 
sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. 
Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - 
Sidney Magalhães dos Santos – Presidente da COPEL 02 - Barreiras 
(BA) - Barreiras (BA), 06 de Agosto de 2015.  

 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015 – 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada concernentes a 
Prestação dos serviços técnicos especializados relacionados com a 
fiscalização das obras deste Município de Barreiras, conforme 
especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos - 
Data de Abertura: 26 de Agosto 2015 - HORÁRIO: 14hs00min - Maiores 
informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de 
Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (77) 
3614-7114 - Sidney Magalhães dos Santos – Presidente da COPEL 02 - 
Barreiras (BA) - Barreiras (BA), 06 de Agosto de 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015 – PROC. 
ADM. Nº 132/2015 - OBJETO: Fornecimento de suprimentos de 
informática do tipo: cartuchos, toners, tintas, pó, peças para impressoras 
e computadores das diversas Secretarias do Município de Barreiras, 
conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 
Anexos - DATA DE ABERTURA: 20 de agosto de 2015 - HORÁRIO: 
09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão 
Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro 
Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares - Pregoeiro, 
Decreto nº 406/2014 - Barreiras (BA), 06 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


