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Pregão Presencial 045/2011
Processo Adm Nº. 101/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 045/2011; TIPO: Menor
Preço. OBJETO: Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios a
serem utilizados para compor o cardápio do Programa  Brasil
Alfabetizado deste Município de Barreiras. Credenciamento das
empresas: dia 25/08/2011 às 09h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Prefeitura de Barreiras – Setor de Licitação; TELEFONES: Fone:
(77) 3614-7100 – Local de Retirada do Edital: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARREIRAS.

Barreiras, BA – 11 de Agosto de 2011

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna
pública a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 047/
2011, cujo objeto e a Contratação de seguradora que devera
apresentar proposta para efetivar o seguro de 05(cinco) veículos
tipo ônibus escolar de propriedade deste Município de Barreiras. A
abertura dos envelopes realizar - se - a no dia: 30 de Agosto de
2011 às 15:00 horas na sede desta Prefeitura, situada na Avenida
Cleriston Andrade Nº 729. Os interessados poderão adquirir o Edital
e seus anexos disponíveis para aquisição na Prefeitura Municipal
de Barreiras. Informações (77) 3614-7100

Barreiras, Ba – 17 de Agosto de 2011

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna
pública a Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 046/
2011, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada visando
à aquisição parcelada de instrumentos musicais e material de
reposição para as fanfarras das Escolas da Rede Municipal de
Educação deste  Município de Barreiras. A abertura dos envelopes
realizar - se - a no dia: 30 de Agosto de 2011 às 09:00 horas na
sede desta Prefeitura, situada na Avenida Cleriston Andrade Nº 729.
Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos
disponíveis para aquisição na Prefeitura Municipal de Barreiras.
Informações (77) 3614-7100

Barreiras, Ba – 17 de Agosto de 2011

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

DECRETO N° 039, DE 28 DE ABRIL 2011.

“Aprova o Plano de Saneamento Básico e da outras
providências”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 28, inciso I, alíneas “b”, “f”, “h” e

“i” da Lei Orgânica do Município de Barreiras,
DECRETA
Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Saneamento Básico do

Município de Barreiras - BA, Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único - As diretrizes previstas no Plano de Saneamento

Básico de Barreiras - BA são vinculantes com relação ao Poder
Executivo Municipal e todos os órgãos a ele vinculados, inclusive
contratualmente, possuindo caráter indicativo em relação aos
demais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barreiras - BA, 28 de abril de 2011.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

DECRETO Nº 052, de 20 de junho de 2011.

“Autoriza fracionamento de lote no Loteamento Boa
Vista II”.

A Prefeita do Município de Barreiras - BA, no uso das atribuições
que lhe conferem os artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado nos termos da Lei Municipal nº. 914/2010
o DESMEMBRAMENTO do Lote nº 04 da Quadra “Q” com área de
360,0 m², situado no Loteamento Boa Vista II, neste Município, de
propriedade de SOLANGE SALETE TACOLINI ZORZO e seu esposo
MOACIR ZORZO, conforme livro 2 de Registro Geral sob nº R-1-
13.801, em 16 de maio de 2011, do Cartório de Registro de Imóveis
e Hipotecas do 2º ofício desta cidade e Comarca de Barreiras - BA,
em 02 (dois) novos lotes sob nºs.: lote nº. 04-A com área de 180,00
m² (cento e oitenta metros quadrado) e lote nº. 04-B, com área de
180,0 m², situados no Bairro Boa Vista II, respectivamente, cujas
divisas e confrontações constarão na certidão a ser expedida pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e/ou pelo Setor de Cadastro
Imobiliário.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

DECRETO Nº. 061, DE 04 DE AGOSTO DE 2011.

“Aprova o desmembramento do Lote 13 da Quadra
09, do Loteamento Juscelino Kubstchek.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos
70 e 71 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovado o DESMEMBRAMENTO do Lote 13 da
Quadra 09, com área total de 360 m2 (trezentos e sessenta metros
quadrado) do Loteamento Vila Rica, inscrito no Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas do 1º. Ofício da Comarca de Barreiras-BA,
sob o nº. R-1-981, de propriedade de JENIVALDO GUEDES DOS
REIS e sua esposa MARILDE QUEIROZ GUEDES, inscrito,
respectivamente, no CPF/MF sob os nº. 080.831.005-44 e
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134.741.705-20.
Art. 2º. A denominação, os limites, área e confrontações da

aprovação do desmembramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 13-A – 06,00 metros de frente para Rua Afonso Soares;

06,00 metros de fundo com Lote 12; 30,00 metros do lado direito
com Lote 11 e 30,00 metros do lado esquerdo com outra parte do
Lote 13, perfazendo uma área total de 180,00 metros quadrado.

Lote 13-B – 06,00 metros de frente para Rua Afonso Soares;
06,00 metros de fundo com Lote 12; 30,00 metros do lado direito
com outra parte do Lote 13 e 30,00 metros do lado esquerdo com
Lote 15, perfazendo uma área total de 180,00 metros quadrado.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

DECRETO Nº. 062, DE 04 DE AGOSTO DE 2011.

“Aprova o desmembramento do Lote 03 da Quadra V,
do Loteamento Nova Barreiras.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos
70 e 71 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o DESMEMBRAMENTO do Lote 03 da

Quadra V, com área total de 1905,00 m2 (um mil novecentos e cinco
metros quadrado) do Loteamento Nova Barreiras, inscrito no
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º. Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, sob o nº. R-1-14.200, de propriedade de
PEDRO FERREIRA VIANA e sua esposa AVELINA VIEIRA VIANA,
inscrito, respectivamente, no CPF/MF sob os nº. 048.876.545-53 e
107.806.965-49.

Art. 2º. A denominação, os limites, área e confrontações da
aprovação do desmembramento acima passará a ser a seguinte:

Lote 03-A – 10,00 metros de frente para Av. Ahylon Macedo; 10,00
metros de fundo com outra parte do Lote 03; 25,00 metros do lado
direito com outra parte do Lote 03 e 25,00 metros do lado esquerdo
com outra parte do Lote 03, perfazendo uma área total de 250,00
metros quadrado.

Lote 03-B – área remanescente com 1655,00 m2 (um mil e
seiscentos e cinqüenta e cinco metros quadrado).

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 317, DE 03 DE AGOSTO DE 2011.

Nomeia Secretária Escolar da Escola  Municipal
Iazinha Pamplona

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município
de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 06 da Lei Municipal 907/2010, resolve:

Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretária Escolar da Escola Municipal Iazinha Pamplona,  a Srª
Ermita Ribeiro dos Santos, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista

nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 3º-  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos três dias do mês de agosto de 2011, frente a Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo em Comissão de Secretária Escolar da Escola
Municipal Iazinha Pamplona, a Srª Ermita Ribeiro dos Santos, CPF
487777655-91, RG 04287384-35 SSP/BA, filha de Afonso Rodrigues
dos Santos e Eunice Ribeiro dos Santos, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Jusmari
Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de Agosto de 2011.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Ermita Ribeiro dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº. 318, DE 05 DE AGOSTO DE 2011.

Nomeia Agentes de Trânsito

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei
Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município de
Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Agentes de Trânsito,
o Srº Luciano França dos Santos, aprovado no concurso público
sob a inscrição nº 0307339.

Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta )
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art. 3º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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TERMO DE POSSE

Aos cinco dias do mês de agosto de 2011, frente à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento
efetivo para a categoria de Agentes de Trânsito, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de
2008, republicado no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº
689 de 15 de maio de 2008, o Srº Luciano França dos Santos, CPF
006660975 50, RG 11410428 00 SSP/BA, filho de Raimundo Luiz
dos Santos e Maria Dilva França dos Santos, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Prefeita
Municipal. O empossado apresenta em anexo a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 05 de agosto de 2011.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Luciano França dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB. Nº. 319, DE 05 DE AGOSTO DE 2011.

Nomeia Agentes de Trânsito

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei
Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município de
Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Agentes de Trânsito,
o Srº Rondinele Carvalho Ferreira, aprovado no concurso público
sob a inscrição nº 0317891.

Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta )
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art. 3º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos cinco dias do mês de agosto de 2011, frente à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari

Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento
efetivo para a categoria de Agentes de Trânsito, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de
2008, republicado no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº
689 de 15 de maio de 2008, o Srº Rondinele Carvalho Ferreira, CPF
928185795 20, RG 08344866 79 SSP/BA, filho de Pedro Ferreira
Pimentel e Alaides Carvalho Ferreira, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Prefeita
Municipal. O empossado apresenta em anexo a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 05 de agosto de 2011.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Rondinele Carvalho Ferreira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 320, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

Exonera a Pedido Guarda Municipal

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1ºExonerar a pedido Guarda Municipal, Sr. Gelci Marques do
Rosário, nomeado pelo Decreto de nº 224 de 01/07/2002.

Art.2ºA Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 322, DE 08 DE AGOSTO DE 2011.

Exonera a Pedido Guarda Municipal

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1ºExonerar a pedido Guarda Municipal, Sr. José Wilson de
Souza Nery, aprovado no concurso público sob a inscrição nº
0308318.

Art.2ºA Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
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Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as

disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 299, DE 14 DE JULHO DE 2011.

Nomeia o Subcoordenador Regional

A Prefeita Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 06 da Lei Municipal 907/2010, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Subcoordenador Regional, o servidor Wendel Reis de Araújo
Silva, lotado no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos quatorze dias do mês de Julho de 2011, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo Subcoordenador Regional,
símbolo NH5, o Sr. Wendel Reis de Araújo Silva, CPF 012381665-
39, RG 0987307118 SSP/BA, filho de Antônio Pereira Silva e Maria
Elena de Araújo Silva, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado
EMPOSSADO pela Exma. Sr.ª Prefeita  Municipal. O empossado
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela
Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de julho de 2011.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Wendel Reis de Araújo Silva
Empossado

LEI Nº 950/2011, DE 30 DE JUNHO DE 2011.

“Altera o art. 138, inciso I da Lei nº. 617/2003, de 26 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Barreiras”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BAHIA, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de

Barreiras - BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Esta Lei altera o inciso I do artigo 138 da Lei nº. 617/
2003, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 138º - ...
I – instauração, com a publicação do ato que constituir a

comissão, a ser composta por 03 (três) integrantes do quadro geral
de servidores do Município, e simultaneamente indicar a autoria e
a materialidade da transgressão objeto da apuração.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

LEI Nº. 952/2011, DE 05 DE AGOSTO DE 2011.

“Altera o anexo III – Tabela de Vencimentos – da Lei
Municipal nº 768/07, que dispõe sobre o Plano de
Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério
do Município de Barreiras”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BAHIA, no uso de
suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Barreiras - BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições contidas
no Anexo III – Tabela de Vencimentos, da Lei Municipal nº. 768/07,
que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal
do Magistério do Município de Barreiras.

Art. 2º - O reajuste será no percentual de 5,9% (cinco vírgula
nove por cento), referente ao aumento do repasse do FUNDEB,
conforme tabela em anexo.

Parágrafo único. O reajuste será retroativo a 1º de abril de 2011,
a ser efetivamente pago da seguinte forma:

- o reajuste referente ao mês de abril será pago juntamente
com o do mês de julho;

- o reajuste referente ao mês de maio e junho será pago
juntamente com o do mês de agosto.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeito retroativo ao mês de abril. Revogadas as disposições
em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 238, de 16 de Maio de 2011.

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a Empresa ALMERY MESSIAS DA
SILVEIRA & CIA LTDA. – EPP.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2011-0069/TEC/LS-0014,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
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RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a Empresa ALMERY MESSIAS DA SILVEIRA & CIA
LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.133.534/0001-72, com
sede na rua Professor José Seabra, Nº48, bairro Centro, neste
município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação da atividade de serviços de fabricação de artefatos de
cimento e concreto (telhas, blocos, postes e etc.), com capacidade
instalada de 5T/DIA (cinco toneladas por dia) , localizado nas
coordenadas Geográficas S: 12°08’25" / W:44°54’18", na rodovia
BR 242, Km 04 (Barreiras / Salvador), zona urbana, neste município
de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR e conforme o disposto nas
Normas Técnicas da ABNT;

II – Apresentar a SEMATUR, Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos – PGRS onde contemplará as ações a serem adotadas
pela empresa quanto à gestão dos resíduos sólidos produzidos,
principalmente para os sacos vazios de cimento;

III – Deverá apresentar a SEMATUR, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a Dispensa de Outorga emitido pelo INGÁ – Instituto de
Gestão das Águas e Clima para o poço tubular, locado em área da
empresa, Coordenadas Geográficas: S12º08’25" e W44º54’18";

IV – Manter Plano de Emergência Ambiental e Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA dentro do prazo de validade
e com a respectiva ART do responsável técnico;

V – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

VI – Deverá adquirir os materiais agregados (areia e brita)
somente de empresas devidamente regularizadas ambientalmente,
ou seja, que possuam Licença Ambiental específica e dentro do
prazo de validade;

VII – Deverá efetuar a devida sinalização de tráfego rodoviário
dentro do local onde está sendo implantada a atividade, bem como,
também, efetuar a sinalização da Rodovia BR 242, identificando o
local, a entrada e a saída de veículos;

VIII – 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;

IX – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos
sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;

X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo 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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, 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 SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 270, de 10 de Junho de 2011.

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a Empresa ADAILTON GÓES DOS REIS
– ME.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0138/TEC/LS-0041,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a Empresa ADAILTON GÓES DOS REIS – ME, inscrita
no CNPJ sob nº 01.507.921/0001-08, cujo nome de fantasia
denomina-se Combustíveis e Lubrificantes Novo Oeste, com sede
no Aeroporto Municipal de Barreiras, Serra da Bandeira, nesta cidade
de Barreiras - BA, para localização , implantação e operação de
atividade de comercio varejista de combustíveis e lubrificantes para
aeronaves, com capacidade de armazenamento de 35 m3 (trinta e
cinco metros cúbicos) de gasolina para avião e 42m3 (quarenta e
dois metros cúbicos) de querosene para avião, neste município  de
Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

I - Operar o empreendimento de acordo com o projeto
apresentado e em concordância com as normas técnicas
brasileiras;

II - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento
os equipamentos e sistemas de detecção contra vazamentos,
derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques, de
acordo com as normas técnicas e ABNT pertinentes;

III - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento
o sistema de combate a incêndio, realizando anualmente
manutenção dos seus equipamentos;

IV - Promover treinamento de combate a incêndio e explosões a
todos os funcionários;

V - Informar imediatamente ocorrência de vazamentos;
VI - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos

sólidos até posterior coleta pela prefeitura municipal;
VII – Apresentar a SEMATUR, dentro do prazo de 120 (cento e

vinte) dias, Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado da
Bahia;

VIII – Deverá manter atualizado o Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma
Regulamentadora NR-09, da Portaria nº. 25 do Ministério do
Trabalho e Emprego, de 29 de dezembro de 1994, Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme previsto
na Norma Regulamentadora NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/
1994 e da Portaria nº 08 de 08/05/1996 do Ministério do Trabalho e
Emprego e Plano de Emergência, todos com a respectiva ART do
responsável técnico;

IX – 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;

X - Apresentar Registro de Autorização da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;

X – Deverá operar a atividade de acordo com a Resolução ANP
nº 18, de 26/07/2011, que regulamenta o exercício da atividade de
revenda de combustíveis de avião no país;

XI - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
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cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XII – 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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, 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 SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 270, de 10 de Junho de 2011.

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a Empresa ADAILTON GÓES DOS REIS
– ME.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0138/TEC/LS-0041,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a Empresa ADAILTON GÓES DOS REIS – ME, inscrita
no CNPJ sob nº 01.507.921/0001-08, cujo nome de fantasia
denomina-se Combustíveis e Lubrificantes Novo Oeste, com sede
no Aeroporto Municipal de Barreiras, Serra da Bandeira, nesta cidade
de Barreiras - BA, para localização , implantação e operação de
atividade de comercio varejista de combustíveis e lubrificantes para
aeronaves, com capacidade de armazenamento de 35 m3 (trinta e
cinco metros cúbicos) de gasolina para avião e 42m3 (quarenta e
dois metros cúbicos) de querosene para avião, neste município  de
Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 277, de 30 de Junho de 2011.

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a LUIZ SIMIÃO DO AMARAL LOUREIRO –
Fazendas Missioneira I, II, III e IV.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2011-0063/TEC/LS-0012,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LUÍZ SIMIÃO DO AMARAL LOUREIRO, inscrito no
CPF sob nº 182.878.750-72, com sede na Rua Itamaraty, Nº348,
bairro Centro, município de Barreiras - BA, para localização,
implantação e operação da atividade de Agricultura de sequeiro em
área de 2.025ha 86a 60ca (dois mil e vinte e cinco hectares, oitenta
e seis ares e sessenta centiares), localizados nas coordenadas
UTM X: 0358817 / Y: 8712312, nas Fazendas Missioneiras I, II, III e
IV, rodovia BA – 459 (anel da soja), Km 16, comunidade de Placas,
neste município  de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes:

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II – Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação
Permanente – APP’s do empreendimento conforme Lei Federal nº
4.771/65 e Lei Estadual 10.431/2006, aprovada pelo Decreto
Estadual nº 11.235/2008, com interrupção de todos os acessos
internos para terceiros e proibição da caça e pesca; bem como
manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal sempre
limpos para evitar acidentes com fogo;

III – Apresentar Licenciamento Ambiental dos silos para
armazenamento e secagem dos grãos;

IV – Apresentar Licenciamento Ambiental dos tanques
combustíveis, pois segundo Resolução CEPRAM nº 3572 de 17 de
fevereiro de 2006 que aprova a Norma Técnica – NT 002/2006,
ficam dispensadas do licenciamento ambiental as instalações
aéreas com capacidade total de armazenamento menor ou igual a
15,0 m³ (quinze metros cúbicos);

V – 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
nº6455/93, aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96;

VI – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de
aplicação de agrotóxicos;

VII – Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros
e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao
exercício da atividade, promovendo a fiscalização de seu uso
obrigatório, treinamento técnico e de segurança;

VIII – Realizar o método de tríplice lavagem e devolver as
embalagens vazias às centrais de recolhimento;

IX – Deverá implantar o manejo sustentável do uso do solo,
com adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja
terraceamento, curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas;

X – Implementar Plano de Gestão de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR), conforme apresentado
a esta SEMATUR;

XI – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece
Resolução CONAMA Nº 009/93;

XII – Deverá manter a prática de seleção/separação dos
resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final
adequado;

XIII – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental,
direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando
menores índices de degradação ambiental;
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XIV – São vedados a caça, a pesca a 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 6514/2008;

XV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XVI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo 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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, 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 SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 277, de 30 de Junho de 2011.

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a LUIZ SIMIÃO DO AMARAL LOUREIRO –
Fazendas Missioneira I, II, III e IV.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2011-0063/TEC/LS-0012,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LUÍZ SIMIÃO DO AMARAL LOUREIRO, inscrito no
CPF sob nº 182.878.750-72, com sede na Rua Itamaraty, Nº348,
bairro Centro, município de Barreiras - BA, para localização,
implantação e operação da atividade de Agricultura de sequeiro em
área de 2.025ha 86a 60ca (dois mil e vinte e cinco hectares, oitenta
e seis ares e sessenta centiares), localizados nas coordenadas
UTM X: 0358817 / Y: 8712312, nas Fazendas Missioneiras I, II, III e
IV, rodovia BA – 459 (anel da soja), Km 16, comunidade de Placas,
neste município  de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 279, de 30 de Junho de 2011.

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04
(quatro) anos, a AGRIFIRMA CAMPO ABERTO
AGROPECUÁRIA LTDA – FAZENDA CAMPO ABERTO
(GLEBAS 02,03,04,05,06).

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0114/TEC/LO-0016,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por
04 (quatro) anos, a AGRIFIRMA CAMPO ABERTO AGROPECUÁRIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 09.642.744/0001-84, com sede na
Rua Jerônimo da Veiga, Nº164, 11º andar, conjuntos 11A, 11B, 11C,
11D, bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, para localização, implantação
e operação da atividade de Agricultura de sequeiro 2.557ha62a00ca
(dois mil quinhentos e cinqüenta e sete hectares e sessenta e dois
ares) com culturas de ciclo curto (soja, milho, algodão). A área está
distribuída da seguinte forma: Gleba 02 com 396ha99a22ca
(trezentos e noventa e seis hectares, noventa e nove ares e vinte e
dois centiares); Gleba 03 com 898ha06a83ca (oitocentos e noventa
e oito hectares, seis ares e oitenta e três centiares); Gleba 04 com
592ha81a85ca (quinhentos e noventa e dois hectares, oitenta e
um ares e oitenta e cinco centiares); Gleba 05 com 356ha47a30ca
(trezentos e cinqüenta e seis hectares, quarenta e sete ares e trinta
centiares) e Gleba 06 com 313ha28a35ca (trezentos e treze
hectares, vinte e oito ares e trinta e cinco centiares), localizados
nas coordenadas UTM 23L E: 389323 / N:8700081, na Fazenda
Campo Aberto, Estrada do Café, Km 40, zona rural, neste município
de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II - Respeitar as áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação
Permanente – APP’s do empreendimento conforme Lei Federal nº
4.771/65 e Lei Estadual 10.431/2006, aprovada pelo Decreto
Estadual nº 11.235/2008, com interrupção de todos os acessos
internos para terceiros e proibição da caça e pesca; bem como
manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal sempre
limpos para evitar acidentes com fogo;

III - Colocar placa indicativa na área de preservação permanente
com advertências proibindo a caça e pesca;

IV - Colocar placa indicativa na área de Reserva Legal da Fazenda
Campo Aberto;

V - 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
nº6455/93, aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96;

VI - Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de
aplicação de agrotóxicos;

VII - Dotar os aplicadores de agrotóxicos de recipientes seguros
e de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) adequados ao
exercício da atividade, promovendo a fiscalização de seu uso
obrigatório, treinamento técnico e de segurança;

VIII - Realizar o método de tríplice lavagem e devolver as
embalagens vazias às centrais de recolhimento;

IX - Deverá implantar o manejo sustentável do uso do solo, com
adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja
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terraceamento, curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas;
X - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e

segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas
definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;

XI - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece
Resolução CONAMA Nº 009/93;

XII - Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos
sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;

XIII – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental,
direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando
menores índices de degradação ambiental;

XIV - São vedados a caça, a pesca a 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 6514/2008;

XV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XVI - Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo 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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, 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 SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 279, de 30 de Junho de 2011.

Conceder Licença de Operação (LO), válida por 04
(quatro) anos, a AGRIFIRMA CAMPO ABERTO
AGROPECUÁRIA LTDA – FAZENDA CAMPO ABERTO
(GLEBAS 02,03,04,05,06).

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0114/TEC/LO-0016,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Operação (LO), válida por
04 (quatro) anos, a AGRIFIRMA CAMPO ABERTO AGROPECUÁRIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 09.642.744/0001-84, com sede na
Rua Jerônimo da Veiga, Nº164, 11º andar, conjuntos 11A, 11B, 11C,
11D, bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, para localização, implantação

e operação da atividade de Agricultura de sequeiro 2.557ha62a00ca
(dois mil quinhentos e cinqüenta e sete hectares e sessenta e dois
ares) com culturas de ciclo curto (soja, milho, algodão). A área está
distribuída da seguinte forma: Gleba 02 com 396ha99a22ca
(trezentos e noventa e seis hectares, noventa e nove ares e vinte e
dois centiares); Gleba 03 com 898ha06a83ca (oitocentos e noventa
e oito hectares, seis ares e oitenta e três centiares); Gleba 04 com
592ha81a85ca (quinhentos e noventa e dois hectares, oitenta e
um ares e oitenta e cinco centiares); Gleba 05 com 356ha47a30ca
(trezentos e cinqüenta e seis hectares, quarenta e sete ares e trinta
centiares) e Gleba 06 com 313ha28a35ca (trezentos e treze
hectares, vinte e oito ares e trinta e cinco centiares), localizados
nas coordenadas UTM 23L E: 389323 / N:8700081, na Fazenda
Campo Aberto, Estrada do Café, Km 40, zona rural, neste município
de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 307, de 20 de Julho de 2011.

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02
(dois anos), a CLARO S/A. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE
(SITE BABRR05).

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2011-0079/TEC/LS-0018,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a CLARO S/A., inscrita no CNPJ sob nº 40.432.544/
0081-21, com sede na Av. Tancredo Neves, Nº450, Ed. Suarez Trade,
24º andar, bairro caminho das Árvores, Salvador - BA, para
localização, implantação e operação de ERB – Estação Rádio-Base
(Site BABRR05), instalado na rua E, Lote 17, bairro Vila Nova, neste
município  de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:

I - Operar o empreendimento conforme o projeto apresentando
à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR e em
atendimento à Norma NT 02/2003 aprovada pela Resolução
CEPRAM nº 3.190/03;

II – Sinalizar com placas de advertência e proteger a instalação
com barreiras fisicas que impeçam o acesso de animais e pessoas
não autorizadas;

III - Informar aos estudantes municipais, através de material
informativo (cartilha), sobre os riscos de instalação, do resultado
do monitoramento realizado e do perigo de permanência de
pessoas nas proximidades da antena da edificação utilizada;

IV - Apresentar a avaliação das radiações, semestralmente,
contendo medições de níveis de densidades de potências, com
médias calculadas, em qualquer período de 06 (seis) minutos, em
situação de pleno funcionamento da ERB;

V - Requerer a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, nova Licença Ambiental para modificação das
instalações e/ou nas potências efetivamente irradiadas, que ora
se licencia, e no caso de construção de edifícios nos imóveis
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adjacentes ao edifício utilizado que venham violar o disposto na
Norma Técnica - NT 02/2003;

VI - Atender às Normas Técnicas do INEMA e da ABNT, quanto a
emissão de ruídos;

VII - Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, licença de funcionamento da ANATEL;

VIII - Deverá implantar Programa de Monitoramento da Estação
Rádio Base - ERB, obedecendo a respectiva periodicidade e
posterior envio dos relatórios a Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo – SEMATUR;

IX – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45
dias (quarenta e cinco), Laudo Radiométrico Prático;

X – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45
dias (quarenta e cinco), plano de monitoramento referente á esta
ERB;

XI - Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45
dias (quarenta e cinco), atestado de calibração do aparelho medidor
de radiação eletromagnética;

XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XIII – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo 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 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, 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 SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 307, de 20 de Julho de 2011.

Conceder Licença de Simplificada (LS), válida por 02
(dois anos), a CLARO S/A. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE
(SITE BABRR05).

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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. 176
seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de 10/
10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, tendo
em vista o que do processo SEMATUR nº 2011-0079/TEC/LS-0018,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a CLARO S/A., inscrita no CNPJ sob nº 40.432.544/
0081-21, com sede na Av. Tancredo Neves, Nº450, Ed. Suarez Trade,
24º andar, bairro caminho das Árvores, Salvador - BA, para
localização, implantação e operação de ERB – Estação Rádio-Base

(Site BABRR05), instalado na rua E, Lote 17, bairro Vila Nova, neste
município  de Barreiras - BA,  mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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