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DECRETO Nº 401/2015 

Constitui a Comissão Organizadora da Etapa Municipal da III Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, 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 3ª Conferência Nacional de Juventude e o Decreto nº 381/2015, de 

29 de julho de 2015 que convoca a Etapa Municipal da III Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Juventude, com a seguinte composição: 

 

Sociedade Civil: 

Juventude Cristã – Samantha Ricardo Gadelha (Pastoral da Juventude) 

Estudantes Universitários – Jefferson Rego de Moura (UFOB) 

Estudantes Secundaristas – Sara Grazielle Pereira Carvalho (UMES) 

Movimento Cultural – Izabel Kedma dos Santos Bezerra (UNIQJOB) 

Jovens Empreendedores – Carla Anjos de Santana (AJEB) 

 

Poder Público: 

Secretaria Municipal de Educação – Kilza Mayana Mariani Passos de Souza 

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – Hudson Alves da Silva 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – Michelle do Nascimento Vieira 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Valesca Landim 

Secretaria Municipal de Saúde – Cristiani Pretto 

 

Art. 2º - A Conferência será constituída de 350 jovens, garantindo a paridade entre o poder público e a sociedade civil, identidade de gênero, 

proporcionalidade étnico-racial e mínimo de 50% (cinquenta por cento) de jovens com 15 a 29 anos, sendo um conjunto de 200 (duzentos) delegados e 

150 (cento e cinquenta) participantes e observadores. 

 

Parágrafo Primeiro: Os delegados da Conferência serão escolhidos em plenárias de juventude (pré-conferências) que deverão ser agendadas no site 

oficial do município, no link da Conferência. As inscrições de segmentos para as pré-conferências deverão ser feitas com local, horário e segmento 

responsável pela organização, incluindo a estimativa de jovens participantes. 

 

Art. 3º - Fica instituído o cronograma para a Conferência Municipal de Juventude: 

12 a 20/08/2015 – Inscrições para as pré-conferências. 

21/08/2015 – Validação das inscrições para realização das plenárias de pré-conferências pela Comissão Organizadora. 

21/08 a 23/08/2015 – Realização das plenárias (pré-conferências). 

24/08/2015 – Validação dos delegados 

24/08 a 01/09/2015 – Mobilização nas escolas. 

01/09/2015 – Inscrição especial de delegados por segmentos. 

01/09/2015 – Cidadania Jovem – Praça Castro Alves.                     . 

Art. 4º - As plenárias das pré-conferências poderão escolher os delegados eleitos para a Conferência Municipal de Juventude na seguinte proporção: 

Plenárias de 10 a 20 participantes – dois delegados 

Plenárias de 20 a 30 participantes – três delegados 

Plenárias de 30 a 40 participantes – quatro delegados 

Plenárias de 40 a 50 participantes – cinco delegados 

Plenárias de 50 a 60 participantes – seis delegados 

Plenárias de 60 a 70 participantes – sete delegados 

Plenárias de 70 a 80 participantes – oito delegados 

Plenárias de 80 a 90 participantes – nove delegados 

Plenárias de 90 a 150 participantes – dez delegados 

Plenárias acima de 150 participantes – quinze delegados 
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Art. 5º - O Relatório Final da Conferência deverá ser encaminhado para etapa estadual, pela Comissão Organizadora após a sua realização. 

 

Art. 6º - A Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social em articulação com a Assessoria Especial de Comunicação Social será a responsável 

pela realização da Conferência Municipal de Juventude, incluindo a infraestrutura logística e os recursos orçamentários. 

 

Art. 7º - A Comissão ora nomeada fará a elaboração do Regimento da Conferência Municipal de Juventude e deliberará sobre outros 

encaminhamentos e definições para garantir a participação da juventude e realização da Conferência. 

 

Art. 8º - Fica designado o Assessor Especial de Comunicação Social, Adalto de Araújo Soares, como Articulador Municipal (titular) e o Coordenador de 

Políticas Públicas, Rogério Tavares da Silva (suplente) junto a Comissão Organizadora da Conferência. 

 

Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 11 de agosto de 2015. 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 402/2015 

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 Juscelia Maria da Silva, para provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, lotada na 

Secretaria de Educação. 

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 11 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras –
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PORTARIA SEMMA Nº 087, de 11 de Agosto de 2015. 

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

Empresa FLOR DO CERRADO URBANISMO SPE LTDA / 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO. 

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 2014-0059/TEC/LS-0010, com Parecer Técnico e Jurídico, 
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 
Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a Empresa FLOR DO 
CERRADO URBANISMO SPE LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 
sob nº.18.443.686/0001-50, com sede à Rua Marechal Deodoro Nº170, 
sala 04, Bairro Centro, neste município de Barreiras, Estado da Bahia, 
CEP:47.800-200, para localização, implantação e operação da 
atividade de loteamento urbano denominado “Residencial Flor do 
Cerrado”, com área total de 24ha 08a 12ca (vinte e quatro hectares, 
oito ares e doze centiares), localizada na Fazenda Pérola, Rodovia BR 
242, limite com o Loteamento Águas Claras, nesta cidade de Barreiras – 
BA, Coordenadas UTM: X: 0504268 / Y: 8660295, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  
 

I - Atender ao Código de Urbanismo e Obras do Município de Barreiras e à 

legislação ambiental pertinente; 

 

II – Apresentar cópia autenticada do Termo de Acordo e Compromisso 

(TAC) celebrado com a Prefeitura Municipal de Barreiras, contemplando 

as seguintes obras: rede de distribuição de energia elétrica, iluminação 

pública, rede de distribuição de água potável, rede de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário, rede de coleta de águas pluviais, meio fio e sarjetas e 

pavimentação de ruas. Prazo: 30 (trinta) dias; 

 

III - Apresentar os seguintes Planos e Programas: a) Plano de Controle 
Ambiental da Obra; b) Programa de Medidas de Controle de Erosão para 
os locais a serem afetados com a implantação do empreendimento; c) 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
pertinente a fase de implantação com adoção de medidas que visem à 
redução, reutilização e reciclagem com respectiva ART do responsável; d) 
Plano de Controle e Monitoramento de Ruído e Emissões de particulados 
para fase de implantação; e) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), 
pertinente à atividade ora licenciada e considerando os riscos físicos, 
químicos e biológicos; f) Plano de Segurança/Emergência para a 
ocorrência de acidentes ou outras situações de emergência, durante a fase 
de implantação do empreendimento; g) Plano de Monitoramento das águas 
superficiais;  

IV - Deverá obedecer as seguintes Leis Municipais: Nº 651/2004 – “institui 

o Plano Diretor Urbano de Barreiras, define os mecanismos da sua gestão 

e dá outras providências.”; Nº 646/2004 – “dispõe sobre o traçado do 

Perímetro Urbano do Município de Barreiras.” e Nº 647/2004 – “dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e 

Zoneamento do Município de Barreiras e dá outras providências”; 

 

 

 

 

V – Deverá apresentar: a) projeto paisagístico na área do 

empreendimento, procurando enriquecer a vegetação com espécies 

nativas de porte maior que a altura das edificações, e observando o 

disposto na Resolução CONAMA nº 010/1988 com relação ao plantio de 

árvores em pelo menos 20% da área do terreno; b) programa de 

educação ambiental acompanhado do cronograma de execução, voltado 

para os funcionários e os futuros moradores, contemplando a necessidade 

da segregação dos resíduos na fonte e o acondicionamento adequado dos 

mesmos; c) a criação e a manutenção de semi-bosques com implantação 

de projeto de irrigação; 

VI – Apresentar autorização do órgão competentes para implantação da 

pista de desaceleração, acostamento e acesso ao empreendimento 

“Residencial Flor do Cerrado”; 

 

VII - Dispor, adequadamente, todo o entulho gerado na obra, bem como 

os resíduos sólidos domésticos, desde o armazenamento, coleta, até o 

transporte para o destino final, ficando proibido o seu lançamento em 

corpos hídricos. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à 

máxima redução na geração de entulho, assim como a recuperação, 

reutilização e reciclagem deste material; 

 

VIII - Apresentar a SEMMA projeto para o canteiro de obras com 
infraestrutura provisória adequada, destacando as medidas preventivas e 
corretivas dos impactos ambientais inerentes às atividades. Prazo: 
60 (sessenta) dias; 

IX – Deverá preservar as áreas de APP constantes no projeto conforme 
limites determinados pela Lei Federal nº 12.651/2012; 

X - Promover a colocação de placas de sinalização e advertência em 
pontos estratégicos da área, alertando a comunidade quanto ao tráfego de 
máquinas e veículos, quando das atividades de implantação do 
empreendimento; 
 

XI - 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 


