
 

 

 

DECRETO Nº 496/2013 

Exonera a pedido o servidor Roberson Jandrey Schneider, desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor Roberson Jandrey 

Schneider, Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Cultura e Esportes, 

da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 30 de maio de 

2013. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

 

DECRETO Nº 497/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições 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 572/2002, e alterações. 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear a senhora Joana Darque Rodrigues da Mata, para 

provimento do Cargo em Comissão de Vice-Diretora da Escola Municipal 

Adroaldo Fernandes de Morais, matrícula 41612, 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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 01 de março de 

2013. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 046, de 17 de Junho de 2013. 

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

Empresa PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA – EPP. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

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

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

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e, 

tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-0198/TEC/LS-0097, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, a 

Empresa PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA. - EPP, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.12.366.653/0001-

78, com sede à Rua José Brás de Azevedo, Nº400, bairro Vila Rica,  

Barreiras – BA, CEP:47.805-90, nome fantasia PB COMBUSTÍVEIS, para 

localização, implantação e operação de comércio varejista de 

combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, com 

capacidade total de armazenamento de 90 m
3
 (noventa  metros 

cúbicos), nas Coordenadas UTM X:498997 / Y:8659234,  na Rua José 

Brás de Azevedo, Nº400, bairro Vila Rica,  Barreiras – BA, CEP:47.805-

90, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

 

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o projeto 

apresentado a SEMMAS – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e, conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para 

postos de combustíveis; 

 

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

combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e 

sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 

transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e tubulações, os 

sistemas de recuperação de vapores e respiros dos tanques subterrâneos e 

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

Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões para 

os tanques subterrâneos; 



 

 

 

 

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

servem as ilhas de abastecimento e descarga de combustíveis, devendo ser 

coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou 

disposição final em instalação com Licença Ambiental; 

 

VI – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a operação da atividade de auto posto de 

combustíveis; 

 

VII – Deverá operar o referido Auto Posto conforme exigências da Norma 

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

de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo), 

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

 

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de combustíveis 

permanentemente limpas e secas, bombeando imediatamente para os 

tanques os combustíveis que eventualmente derramarem quando do 

descarregamento; 

 

IX – Informar imediatamente a SEMMAS, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento deverão estar 

em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151 da ABNT, conforme 

Resolução CONAMA nº. 01/90; 

 

XI – 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; 

 

XII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de vazamento 

de combustível; 

 

XIII – Apresentar dispensa de outorga emitido pelo INEMA para o poço 

artesiano (prazo: 180 dias); 

 

XIV – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente para 

qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou por 

ocasião do vencimento desta licença. 

 

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

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 047, de 014 de junho de 2013 

 

Divulgação das Entidades Eleitas na eleição do COMDEMA para o 

Biênio 2013/2015. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS 

e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 

COMDEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

921/2010, de 23 de dezembro de 2010, art. 14, parágrafos 6º e 7º, 

combinada com o Decreto 355/2013, de 03 de abril de 2013, e 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

resolve divulgar a relação das Entidades Eleitas para exercerem o 

mandato de dois anos, referente ao biênio 2013/2015, dos segmentos da 

Sociedade Civil Organizada e do Poder Econômico. 

 

Art. 1º – Foram eleitas 07 entidades para ocuparem as vagas 

das seguintes representatividades:  

 

 

I – REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:  

a) Representante das Organizações Não Governamentais:  

TITULAR: Instituto Interação; 

SUPLENTE: Casa da Cidadania.   

b) Representante das Associações de Classe Profissional e 

seu Respectivo Suplente:  

TITULAR: Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA; 

SUPLENTE: Associação dos Engenheiros Agrônomos 

de Barreiras - AEAB;  

c) Representante das Universidades Públicas e Privadas, e, 

Institutos Públicos e Privados:  



 

 

 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos aptos a 

serem votados.  

 

d) Representante dos Sindicatos de Trabalhadores e 

Empregados: 

 TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

e) Representante das Associações Comunitárias Rurais:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

f) Representante das Associações Comunitárias Urbanas: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

II - REPRESENTANTE DO PODER ECONÔMICO:  

a) Representante da Pecuária e da Pesca: 

TITULAR: Associação dos Criadores de Gado do 

Oeste - ACRIOESTE; 

SUPLENTE: Colônia Regional de Pescadores do Rio 

Grande e Seus Afluentes de Barreiras – COLÔNIA Z-74   

b) Representante dos Sindicatos Patronais: 

TITULAR: Sindicato dos Produtores Rurais de 

Barreiras - SPRB; 

SUPLENTE: não houve inscritos.  

c) Representante do Setor do Agronegócio:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

d) Representante do Setor Comercial: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

e) Representante do Setor Industrial:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

f) Representante do Setor da Agricultura Familiar: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

§ 1º - Em virtude de não haver inscritos nas representatividades 

referentes às alíneas de “c” a “f” dos incisos I e II, ficou decidido pela 

Comissão Eleitoral que tais vagas permanecerão em vacância até que os 

demais membros regularmente inscritos e eleitos nesta eleição sejam 

empossados e deliberem sobre os procedimentos que as entidades 

interessadas deverão adotar para ocuparem as vagas em questão; 

§ 2º - Na representatividade da alínea “b” do inciso II, em que somente 

uma entidade foi inscrita, esta, automaticamente, foi considerada eleita 

titular por ausência de concorrência.  

§ 3º - Nas vagas preenchidas, foram eleitos como membros titulares os 

que obtiveram o maior número de votos válidos, e como suplente, os que 

obtiveram o segundo maior número de votos válidos. 

§ 4º - Após a posse dos novos conselheiros do COMDEMA, estes, no 

uso de suas atribuições, disporão de competência para deliberarem 

sobre os procedimentos que as entidades interessadas deverão adotar 

para ocuparem as vagas disponíveis; 

 Art. 2º – A proclamação do Resultado Final das eleições para 

o biênio 2013/2015 será efetuada no dia 19 de junho de 2013.  

Art. 3º - As entidades eleitas deverão apresentar à Assessoria 

Técnica do COMDEMA, até o dia 18 de junho de 2013, a indicação do 

nome de (01) uma pessoa como seu representante, a qual deverá 

integrar o Plenário do COMDEMA, representando-as. 

Art. 4º - A posse dos novos conselheiros acontecerá no dia 20 

de junho de 2013, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de 

Barreiras.  

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 5º - As instituições eleitas deverão assumir o compromisso 

de respeitar as atribuições que são conferidas ao Órgão Colegiado, 

conforme a Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui o 

Novo Código Municipal do Meio Ambiente.  

Acesso: http://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/diario1125.pdf     

Art. 6º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação 

desta Portaria serão solucionados pela Comissão Eleitoral. 

Art. 7º - A Comissão Eleitoral dissolver-se-á na Proclamação do 

Resultado Final dessa Eleição.  

Art. 8ªº - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
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