
 

 

 

 

DECRETO Nº 104 DE 18 DE MAIO DE 2018. 

 
Estabelece o Regulamento Interno das Feiras Livres e Centro de Abastecimento do Município de Barreiras-Bahia, com o objetivo de organizar  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e EM 
CONFORMIDADE COM CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, LEI Nº 650, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2004, DECRETA: 
 
 

CAPITULO І 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1° - Poderão ser comercializados nas Feiras Livres e nos Centros de Abastecimento (CAB) os seguintes produtos: gêneros alimentícios, flores, 
mudas e plantas ornamentais, artesanatos, utensílios domésticos, vestimentas e calçados, objetos de usos pessoal ou outros liberados pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, de acordo com as normas estabelecidas pela Legislação vigente. 
 
Art. 2º - Para os fins deste Regulamento, considera-se: 

 

I - Feira Livre a atividade mercantil de caráter cíclico, realizada em local público previamente designado pela Administração Pública, com instalações 

provisórias e removíveis, que pode ocorrer em vias, logradouros públicos ou ainda em área pública coberta do tipo de pavilhão. 

II - Centro de Abastecimento a atividade mercantil de caráter constante, realizada em área pública previamente designada pela Administração Pública, 

com instalações comerciais fixas e edificadas para a comercialização de produtos referidos no art. 1º e ainda de carnes e aves abatidas, resfriadas ou 

congeladas, para prestação de pequenos serviços como barbearia, relojoaria, perfumaria, chaveiro e comidas típicas, podendo existir serviços de 

atacadista ou não, quando autorizado pela Administração Pública.  

III - Feirante produtor é aquele que comercializa única e exclusivamente o produto de sua lavoura, criação ou industrialização. 

IV - Feirante mercador é aquele que comercializa mercadorias produzidas por terceiros ou presta serviços. 

V - Atacadista é aquele que comercializa apenas produtos em grandes quantidades ao feirante mercador. 

 

Art. 3º - Poderão comercializar nas Feiras Livres do Município as pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Administração Pública, nas categorias 

de feirante produtor ou feirante mercador licenciados, portando a carteira do feirante fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, 

Indústria e Comércio, bem como Termo de Autorização de Uso Espaço Público. 

 

Parágrafo único: O Feirante será cadastrado e autorizado a comercializar nas Feiras Livres pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, 

Indústria e Comércio, não se confundindo com o vendedor ambulante que é de responsabilidade e controle da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Serviços Públicos e Transporte, com suas atribuições definidas no Código de Posturas Municipal. 

Art. 4º Os espaços públicos destinados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio para o funcionamento da Feira Livre 

e Centro de Abastecimento deverão obedecer as normas legais existentes de segurança e prevenção de risco de incêndio, Decreto Estadual 

16.302/2015 e ABNT/NBR 9077. 

 
CAPITULO ІІ 

DOS OBJETIVOS DAS FEIRAS LIVRES E PERMANENTE 
 
 
Art. 5° - As Feiras Livres e os Centros de Abastecimento têm por objetivo atingir as seguintes metas: 
 
І- Fortalecer o produtor rural do Município, especificamente a agricultura familiar, através da comercialização de hortifrutigranjeiros, inclusive produtos 
por eles industrializados de origem animal, vegetal e farináceos, obedecendo às exigências legais dos órgãos competentes e responsáveis; 
ІІ- Estimular o fomento do comércio local;  
ІІІ- Oferecer novas oportunidades de emprego aos munícipes; 
ІV- Desenvolver o inter-relacionamento de toda cadeia produtiva rural; 
VІ- Promover a inclusão social; 
VІІ- Oferecer aos consumidores produtos com preços acessíveis e de boa qualidade; 



 

 

 

CAPÍTULO ІII 
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS LIVRES E DOS CENTROS DE ABASTECIMENTO 

 
Art. 6º -  Quanto ao horário de funcionamento das Feiras e dos CAB’s І e ІІ, fica estabelecido o seguinte: 
 
І- Carga e descarga de mercadoria: das 22h00min às 06h00min; 
ІІ- Para as operações de venda: das 06h00min às 17h00min horas; 
ІІІ - Encerramento das operações: as 18h00min. 
 
Parágrafo único: Em dias de feriados, a Secretaria de Agricultura, Tecnologia, Industria e Comércio deverá fazer comunicação sobre o funcionamento. 
 
 

CAPITULO IV 
DAS EXIGÊNCIAS PARA CADASTRAMENTO E AUTORIZAÇÃO 

 
Art. 7º -  O cadastramento e as autorizações de uso de espaço público serão concedidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria 
e Comércio para feirantes, maiores de 18 anos, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
 
§1º Pessoa física: 
 
І - Xerox da carteira de identidade e CPF; 
II - Duas fotografias atuais, padrão 3x4; 
ІII - Comprovante de residência; 
IV - Certidões negativas Cíveis e Criminais; 
V - Outros documentos de exigência legal; 
 
§ 2º Pessoa Jurídica: 
I – Cartão de CNPJ; 
II - Xerox da carteira de identidade e CPF e do responsável 
ІII - Comprovante de endereço 
IV -  Certidão Negativa de Tributos do Município de Barreiras; 
V - Outros documentos de exigência legal; 
 
 
Art. 8º – Após o Cadastramento, a Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio emitirá o Termo de Autorização para Uso de 
Espaço Público, observando as vagas existentes, e considerando o atendimento dos critérios de eliminação fixados neste artigo. 
 
§ 1º. Terão prioridade para receber o Termo de Autorização de Uso do Espaço Público a que se refere o caput, o feirante que: 
 
I - Tenha realizado o cadastramento em outubro de 2017; 
II – Tenha cumprido com as obrigações do Termo de Autorização de Uso Utilização de Espaço Público firmado em outubro de 2017 para os feirantes 
que se deslocaram para a Feira Provisória, localizada no Estádio Geraldão; 
III - Tenha pelo menos 80% (oitenta por cento) de frequência no levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria, 
e Comércio, no período de outubro de 2017 a abril de 2018; 
IV - Não atendendo aos requisitos anteriores, já exercia a atividade no Centro de Abastecimento de Barreiras antes do incêndio ocorrido em outubro de 
2017, cuja conformação se dará através de relatórios dos funcionários deste Município lotados no CAB, bem como por relatos de outros feirantes; 
V -Seja exclusivamente varejista. 
 
§ 2º. Na hipótese de inexistir espaço suficiente na feira livre para acomodar os feirantes cadastrados, será criada, automaticamente, uma lista para 
cadastro de reserva. 
 
§ 3º Os familiares que residirem na mesma casa e comercializarem produtos afins, permanecerão no mesmo espaço.  
 
Art. 9º -  O feirante será identificado nos locais da feira pela Carteira do Feirante, documento funcional expedido pela Secretaria Municipal de 
Agricultura, Tecnologia, Indústria, e Comércio, a qual, além do nome, número do CPF, número de inscrição e fotografia, especificará também a 
categoria a que pertence o autorizatário. 
 
Art. 10 -  As Autorizações serão revalidadas anualmente, mediante atualização de dados e apresentação de novos documentos, se necessário. 
 
Art. 11 - A Autorização para comercialização nas feiras livres e permanentes será dada a título precário, podendo ser cassada a qualquer tempo, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista aos licenciados direito à reclamação ou indenização de qualquer ordem, quando 
forem infringidas as normas estabelecidas no presente Regulamento. 
 
Art. 12 -  A posse de uma Autorização obriga seu titular a exercer pessoalmente as atividades licenciadas, permitindo-lhe, contudo, o registro de 
auxiliares junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio. 
 
Art. 13 -  A Autorização de Uso de Espaço Público do feirante é intransferível e, caso comprovado transferência, resultará na sua cassação. 
 
Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio poderá proceder a transferência da Autorização de Uso de 
Espaço Público: 
 
І- Por morte do titular, para o herdeiro legal, desde que seja requerida até noventa (90) dias, a contar da data do falecimento; 



 

 

 

ІІ- Por doença infectocontagiosa ou incapacidade física ou comprovada, para o dependente legal, desde que requerida até noventa dias (90) dias a 
contar do atestado médico respectivo. 
 
 

CAPITULO IV 
DO PREÇO PÚBLICO 

 
 
Art. 14 -  A utilização do espaço público será feita a título oneroso, atendendo ao Decreto nº 144/2017, o qual fixa os preços públicos e tarifas a serem 
cobrados pelo Município de Barreiras pela utilização de bens públicos, serviços e atividade municipais. 
 
§ 1º Os valores estabelecidos pelo Decreto nº 144/2017 poderão ser atualizados, mediante a aplicação de índice oficial nele previsto, cuja aplicação 
será imediata, independente de alteração deste regulamento. 
 
§ 2º Exclusivamente quanto aos exercícios 2018 e 2019, serão dispensados do pagamento do preço público referido no caput os feirantes que foram 
vítimas do incêndio ocorrido no Centro de Abastecimento de Barreiras, devidamente identificados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, 
Indústria e Comércio. 
 

 
 

CAPÍTULO V 
OBRIGAÇÕES DOS FEIRANTES 

 
 
Art. 15 -  Os feirantes deverão atender às seguintes determinações: 
 
І - Ocupar o espaço, sob pena de o Município cassar a Autorização, disponibilizando o espaço para cadastro reserva, independente de indenização; 
II - Não ceder, transferir, emprestar ou sublocar a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da autorização de uso, zelando pelo seu uso e comunicando 

de imediato à Administração a sua utilização indevida por terceiros; 

III – Não apresentar documento falso para o Cadastro ou que saiba não corresponder a sua realidade; 

IV- Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas relativas à transporte de material, limpeza, higiene e conservação dos espaços; 

V - Responder, civil, jurídica e administrativamente, pelos atos de seus empregados, bem assim por danos ou prejuízos causados à municipalidade ou 

a terceiros por si, seus prepostos e empregados; 

VI - Abster-se de admitir como trabalhador ou permitir que menores de 18 anos lhe prestem serviços não permitidos na forma do art. 7º, inciso XXXIII 

da CF/88, ou seja, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer natureza a menores de 16 anos; 

VII - Responsabilizar pela segurança de seu espaço, devendo zelar por sua mercadoria e pertences; 

VIII - Respeitar as instalações elétricas do espaço, sendo proibido a utilização de gambiarras ou qualquer artifício do tipo e perfurar ou danificar os 

espaços; 

IX - Acatar instruções dos agentes municipais encarregados da fiscalização e do funcionamento das feiras livres; 

X - Observar, no tratamento com o público, boas maneiras e respeito; 

XI- Atender ao limite de armazenamento de mercadoria previsto na Instrução Técnica 14/2017 do Corpo de Bombeiros da Bahia, mantendo-se a carga 

de incêndio sempre a baixo de 300MJ/m²; 

XII- Manter rigorosamente limpos e aferidos os pesos, balanças e medidas indispensáveis ao comércio; 

XIII- Não colocar mercadorias, embalagens, caixas e outros objetos fora dos limites da barraca; 

XIV- Respeitar a Legislação existente no que tange à Vigilância Sanitária; 

XV – Incorrer em qualquer infração penal prevista na Legislação do País; 

XVI - Não deslocar as barracas do ponto determinado pela administração das feiras livres; 

XVII- Observar o maior asseio tanto nas roupas quanto nos utensílios de manuseio, como também do espaço utilizado, mantendo-o limpo ao final do 

expediente. 

XVIII - Não se negar a vender produtos fracionados na porção mínima que forem fixadas; 

XIX - Apresentar a respectiva licença e documentos, quando solicitados pela fiscalização; 

XX - Não usar jornais papeis ou quaisquer impressos para embrulhar os gêneros alimentícios que por contato direto possam ser contaminados; 

XXI - Colocar balanças e outros instrumentos de medidas em local que permita ao comprador verificar com facilidade e exatidão a pesagem das 

mercadorias, mantendo-as aferidas de acordo coma as normas pertinentes; 

XXII - Não ocupar área de trânsito, calçadas, garagem e movimentação para a exposição das mercadorias; 

XXIII - É proibido trazer animais domésticos às feiras livres; 

XXIV - Adaptar as normas de conduta e equipamentos; 

XXV - Comparecimento em todas as atividades as quais for convocado; 

XXVI – Não construir, mudar edificações ou fazer alterações na instalação elétrica, sem a devida autorização da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Tecnologia, Industria e Comércio. 

 
Art. 16. A comercialização dos produtos só poderá ser exercida pessoalmente pelo licenciado, sendo que os casos excepcionais serão resolvidos 
pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio. 
 
 
 
 



 

 

 

CAPÍTULO VІ 
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 
 Art. 17.  Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio: 
 
I – Cadastrar e fornecer aos feirantes o Termo de Autorização de Uso de Espaço Público;  
ІI - Representar legalmente o Poder Público Municipal nas feiras e permanentes; 
ІІI - Manter uma equipe de fiscais para o fiel cumprimento do regimento das feiras livres e permanentes; 
ІV - Baixar normas internas de sua competência, as quais deverão ser divulgadas na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, 
Indústria e Comércio; 
V - Tomar decisões próprias de sua função; 
VI - Validar ou sancionar as penalidades que lhe competem, conforme disposições deste regimento; 
VІI - Avaliar a solicitação de novos o cadastro de feirantes; 
VІІI - Resolver as questões de ordem administrativa; 
IX - Zelar pela ordem, limpeza dos espaços e segurança dos frequentadores dos espaços das feiras; 
X – Analisar as demandas existentes referentes às feiras livres não compreendidas nesse Regulamento.   
 
Art. 18. Receber e responder, mediante requerimento por escrito, demandas diversas dos feirantes e comerciantes referentes às Feiras e Centros de 
Abastecimentos, bem como os pedidos administrativos feitos por moradores. 
 

CAPITULO VII 
DAS INFORMAÇÕES DOS FISCAIS 

 
Art. 19. Os fiscais serão designados pelo Secretário Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, devendo possuir conhecimento 
técnico na área de comercialização agrícola, estando subordinados a esta Secretária e terão as seguintes atribuições: 
 
І- Coletar dados referentes à Feira quando solicitado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio. 
ІІ- Comparecer às reuniões marcadas pelo Secretário Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria, e Comércio; 
ІІІ- Contribuir para o cumprimento deste Regimento; 
ІV- Fiscalizar o cumprimento das penas aplicadas; 

 
CAPITULO VIII 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 
 

SEÇÃO І 
DAS INFRAÇÕES 

 
Art. 20. Considera-se infração, para os fins deste Regimento, a desobediência ou inobservância ao disposto nas normas legais e disposições 
previstas neste Regulamento, bem como: 
 
І- Comercializar nas feiras livres e CAB І e ІІ, sem estar previamente licenciada na Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e 
Comércio; 
ІІ- Não se manter no lugar autorizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio; 
ІІІ- Não manter o local da feira em boas condições de uso, higiene e limpeza, durante e ao final da feira; 
ІV- Coibir ou obstaculizar a ação da fiscalização; 
V- Não acatar as solicitações dos fiscais na orientação e execução dos serviços da feira; 
VI-Ceder, transferir, emprestar ou sublocar a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da autorização de uso; 
VІI- Ofender, ameaçar ou agredir os fiscais da feira; 
VIІІ- Promover tumultos ou dissensões que venham a prejudicar o funcionamento da feira. 
 
Art. 21 -  O feirante que deixar de instalar sua barraca por 15 (quinze) vezes consecutivas, sem comunicar à Secretaria Municipal de Agricultura, 
Tecnologia, Indústria e Comércio, num período de seis meses, perderá a Autorização. 
 
Art. 22 -  O feirante que deixar sua banca na responsabilidade de outra pessoa no período de 30 (trinta) dias, sem informar à Secretaria Municipal de 
Agricultura, perderá sua Autorização. 
 
  

SEÇÃO ІІ 
DAS PENALIDADES 

 
Art. 23 -  As infrações ao disposto neste Regimento serão apuradas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria, e Comércio, 
sujeitando os infratores à aplicação isolada ou cumulativa, independentemente de atender a ordem abaixo, das seguintes penalidades: 
 
І- Advertência por escrito, emitida pelo Secretário Municipal de Agricultura, recebida pelo feirante e na sua recusa, por duas testemunhas presentes; 
ІІ- Suspensão temporária do Autorização, mediante três notificações emitidas pela Secretaria ou outros órgãos Municipais; 
IV – Multa e apreensão de mercadorias, dentre outros, com base no art. 81 do Código de Postura do Município de Barreiras, lei n° 650/2004; 
ІІІ- Perda definitiva da Autorização. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 24 - As omissões ao disposto neste Regulamento serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio, 
observando também a Legislação Municipal, Estadual e Federal aplicável, e em especial, o Código de Posturas do Munícipio. 
 
Art. 25 -  O ato de autorização implica compromisso do feirante em acatar e respeitar este Regulamento e demais normas emanadas da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 
 
Art. 26 -  Este Regulamento Interno entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 18 de maio de 2018. 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 

RETIFICAÇÃO 

PORTARIA N°226 DE 17 DE MAIO DE 2018. 

 

A Portaria nº 226/2018, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre a exoneração a pedido do Sr. Walter Clério da Silva Junior do cargo de médico, 

publicada no Diário Oficial do Município, necessita por lapso de digitação, da seguinte correção:  

 

Onde se lê: (...) do exercício do cargo de provimento efetivo de médico a partir de 14-05-2018. 

 

Leia-se: (...) do exercício do cargo de provimento efetivo de médico a partir de 30-04-2018. 

 

 

Gabinete do Prefeito em 18 de maio de 2018. 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 021/2018, de 18 de maio de 2018. 

PORTARIA SEMATUR Nº 021/2018, de 18 de maio de 2018.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do 

processo SEMATUR nº: 2017.0000588.TEC.LS.0032, com Parecer Técnico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:  Art. 1º – Conceder Licença Ambiental 

Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a Brune Carvalho Indústria de Blocos e Telhas Ltda., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 

27.546.651/0001-38 , com endereço  na Avenida Via de Distribuição, nº 1000, Lote 06, Quadra 07, Distrito Industrial,  Barreiras - BA, para Fabricação 

de Artefatos de Barro e Cerâmica, com a capacidade Instalada de 98T/dia (noventa e oito toneladas por dia) de argila, no mesmo local e município, sob 

Coordenadas Geográficas: UTM: 8663252,956/503580,491, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos  condicionantes constantes na integra 

desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 

condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 

SISNAMA. Art. 3º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, 

cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a 

mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior- Secretário 

Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 022/2018, de 18 de maio de 2018. 

PORTARIA SEMATUR Nº 022/2018, de 18 de maio de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do 

processo SEMATUR nº: 2017.0000486.TEC.LS.0028, com Parecer Técnico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental 

Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a Paulo Almeida Schmidt e Outros, Pessoa Física inscrita no CPF sob o nº: 871,944. 145-20 , com 

endereço  na Rua Ruy Barbosa, 1801, Ap. 904, ED. Guarujá- TO- 01 LT. 16/17, Centro, Luís Eduardo Magalhães-Ba, para atividade de aeródromo, em 

uma área de 3,8156 ha, na Fazenda Orquídea III , Rodovia BA 460, Km 30, Placas, Zona Rural, Barreiras - BA, sob Coordenadas Geográficas: UTM: 

369419/8688850, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no 

processo. Art. 2.º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, 

sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.  Art. 3º - Essa 

Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado 

obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 

efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio 

Ambiente e Turismo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 023/2018, de 18 de maio de 2018. 

PORTARIA SEMATUR Nº 023/2018, de 18 de maio de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do 

processo SEMATUR nº: 2018.0000262.TEC.LS.0011, com Parecer Técnico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE.  Art. 1º – Conceder Licença Ambiental 

Simplificada (LS), válida por 03 (dois) anos, a A B da Silva & Cia Ltda. ME , Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 06.915.880/0001-02 , com 

endereço  na Estrada Barreiras/Barrocão, Km 03, Lote 04, S/N, Zona Urbana,  Barreiras - BA, para atividade de Bases Operacionais de Transporte 

Aéreo (Lavagens de Aeronaves e Oficina Mecânica), no mesmo local e município, sob Coordenadas Geográficas: X = 496778,484 Y = 8655257,374, 

mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - 

Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos 

disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 3º - Essa Portaria refere-se à 

análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou 

autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior- Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 024/2018, de 18 de maio de 2018. 

PORTARIA SEMATUR Nº 024/2018, de 18 de maio de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do 

processo SEMATUR nº: 2018.0000249.TEC.LS.0102, com Parecer Técnico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental 

Simplificada (LS), válida por 03 (dois) anos, a Posto Turbinas Ltda., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 09.263.502/0001-80 , com endereço  

na Rua Paulo Afonso, nº 1.511, Bairro Barreirinhas ,Barreiras - BA, para atividade de Posto de Vendas de Gasolina e outros Combustíveis, no mesmo 

local e município, sob Coordenadas Geográficas: UTM 0499801,478 / 8658559,556, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos  

condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 

documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais 

órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 3º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da 

Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior- Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 549/2018 
Extrato do Contrato 
A Prefeitura Municipal de Barreiras - Bahia torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que em 10/05/2018 firmou contrato de 
Prestação de Serviços nos seguintes termos: 
Contrato nº 122/2018 - Inexigibilidade de Licitação de nº 047/2018 
Contratante: Município de Barreiras 
Contratado: João Bosco Moreira Fernandes, inscrito no CPF: 418.763.505- 04. 
Objeto: A contratação do músico João Bosco Moreira Fernandes, inscrito no CPF: 418.763.505- 04 no Evento FLIB – Festa Literária de Barreiras- 
Bahia. 
Valor: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) 
Código do Recurso e Fonte: 
• 03.08 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 
• 2030- Promoção das Ações Culturais e Festas Populares 
• 3.3.90.36.00– Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 
• 00- Recurso Ordinário. 
Prazo: 29 de maio de 2018. 
Data de Assinatura: 10 de Maio de 2018. 
 
 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 715/2018 
Extrato do Contrato 
A Prefeitura Municipal de Barreiras - Bahia torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que em 18/05/2018 firmou contrato de 
Prestação de Serviços nos seguintes termos: 
Contrato nº 125/2018 - Inexigibilidade de Licitação de nº 050/2018. 
Contratante: Município de Barreiras  
Contratada: ADORO PRODUTORA DE MODA E CULTURA LTDA- ME, inscrita no CNPJ 14.180.408/0001-05, sediada na Rua Silvia Jardim, n°52, 
Centro, CEP 47.800-028, Barreiras-Bahia. 
Objeto: Contratação de Empresa do ramo de Promoção e Produção de Eventos, visando à realização do espetáculo musical “A Bahia de Ouro e a 
Pedra de Alcyvando Luz” com a cantora, atriz e filósofa DORA BAHIANA, no dia 19 de Maio de 2018, no Evento Cultural “FLIB- Festa da Literatura de 
Barreiras”.  
Valor: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) 
Código do Recurso e Fonte:  
• 03.08.- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.   
• 2030 – Promoção das Ações  Culturais e Festas Populares  
• 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 
• Fonte – 00 – Recursos Ordinários 
Prazo: 30 de Maio de 2018. 
Data de Assinatura: 18 de Maio de 2018. 
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