
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 

 5ª ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - 01/2013 

ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA, Prefeito Municipal de 

Barreiras-BA e TELMA CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA, Presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deste 

município, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, a todos os interessados, que nos termos do Estatuto da 

criança e do adolescente, Lei Federal n° 8.069/90, da Lei Municipal n° 

417, de setembro de 1998, alterada pela Lei n° 808, de outubro de 2008, 

será realizada neste Município, a 5ª ELEIÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR, para um mandato de dois anos. Gestão 2013 á 2015. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Comissão Eleitoral responsável pela eleição em conformidade com a 

Assembleia realizada em 06/05/2013, compor-se-á de: 

* Telma Cristiane de Oliveira Souza – Secretaria de Saúde 

(Presidente) 

* Lenira Maria Silva Almeida –Secretaria de Finanças – (Membro) 

* Clesia da Rocha Oliveira – Secretaria de Finanças ( Membro) 

 

I – DAS INCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas do dia 20 de junho até o dia 30 de junho de 

2013 do corrente ano, na Rua Duque de Caxias, S/N Centro, na Casa 

dos Conselhos, nesta cidade das 08:00h ás 12:00h e das 14:00h ás 

18:00h. 

1 – A inscrição implica no conhecimento e na aceitação expressa de todo 

exposto neste Edital e nas Leis acima referidas. 

2 – Deverá ser feita pessoalmente ou por procurador legalmente 

constituído. 

3 – São condições para inscrição: 

3.1 - Reconhecida idoneidade moral; 

3.2 - Ter idade superior a vinte e um anos; 

3.3 - Residir no município há mais de dois anos; 

3.4 – Estar no gozo dos direitos políticos; 

3.5 – Ter a escolaridade compatível com a exigência do cargo; 

3.6 - Contar com reconhecida experiência na área de defesa ou 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente 

3.7 – No ato da inscrição, o candidato deverá entregar: 

 Cópia da sua cédula de identidade; 

 Uma foto 3X4; recente. 

 Certidão de antecedentes criminais; 

 Declaração de residência no Município há mais de dois anos e 

cópia de conta de energia elétrica ou de água;  

 Certidão de quitação com a justiça eleitoral; 

 Declaração expedida por prestadores de serviço na área de 

atendimento á criança e ao adolescente, estabelecimentos 

escolares e afins, comprovando experiência; 

 Comprovante de conclusão de Ensino Médio 

 Certificado de curso básico de informática, ou declaração que 

estar devidamente matriculado em um curso regulamentar de 

Informática, sendo que neste último caso o Conselheiro deverá 

após a conclusão do citado curso, apresentar o respectivo 

Certificado; 

 

3.8 – Preencher e submeter á conferencia o requerimento de inscrição, 

devidamente assinado; 

3.9 – Entregar, obrigatoriamente, a ficha de inscrição, mantendo em seu 

poder, exclusivamente, o comprovante de inscrição devidamente 

carimbado; 

3.10 – O candidato é responsável pelas informações prestadas no 

formulários de inscrição; 

3.11 – Não serão aceitos requerimentos de inscrições por via postal, E-

mail, fax. Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 

que não atenda a todos os requisitos fixados, será a mesma cancelada; 

3.12 – O candidato deverá informar ao CMDCA, com urgência, eventual 

mudança de endereço ou telefone; 

3.13 – A inscrição será gratuita; 

3.14 – No ato da inscrição o candidato receberá um oficio que constará 

dia, hora e local da capacitação que será obrigatória aos candidatos 

registrados que pretendem concorrer ao pleito; 

3.15 – O candidato que não participar da capacitação obrigatória, estará 

automaticamente impedido de concorrer ás eleições. 

 

II – DOS IMPEDIMENTOS 

De acordo com o artigo 40, da Lei Federal 8.069, de 13 de julho 

de1990, Estatuto da Criança e do Adolescente; São impedidos de 

servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o 

cunhadio, tio e sobrinho, padastro ou madastra e enteado. 

Parágrafo único: Estende-se o impedimento do Conselheiro, na 

forma deste artigo, em relação á autoridade judiciária e ao 

representante do Ministério Público com atuação na justiça da 

Infância e Juventude, em exercício na comarca...”. 

III – DAS ATRIBUIÇÕES 

Nos termos do artigo 136, da Lei supra mencionada: ― São atribuições 

dos membros do Conselho Tutelar‖: 

I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos 

artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, I a VII; 



 

 

 

II – atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 

no artigo 129, I VII; 

III – promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a)  requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, 

serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

b) Representar  junto à autoridade nos casos de 

descumprimentos injustificado de suas deliberações; 

c)  

IV – encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescentes; 

V – encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre 

as previstas no artigo 101, I a VI, para o adolescente autor de ato 

infracional; 

VII – expedir notificações; 

VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário; 

IX – assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimentos dos direitos da 

criança e do adolescentes; 

X – representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 

direitos previstos no artigo 220, § 3°, II, da Constituição Federal; 

XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 

suspensão do pátrio poder.   

IV – DA FISCALIZAÇÃO 

1 – Terminando o prazo de registro das candidaturas o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mandará publicar, 

nos termos do artigo 74, § 2°. Da Lei Orgânica Municipal, informando o 

nome dos candidatos registrados e fixando o prazo de quarentas e oito 

horas contados da publicação, para impugnação por qualquer 

interessado. 

2 – Todo o processo de inscrição e eleição será realizado, pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sob a fiscalização do 

representante do Ministério Público local. 

V – DO REGISTRO DA CANDIDATURA E DO PRAZO PARA SUA                

IMPUGNAÇÃO 

1 – Vencidas as fazes de impugnação e recurso, o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, mandará publicar edital com 

os nomes dos candidatos habilitados à escolha. 

VI – DA CONVOCAÇÃO DA 4ª ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

1 – Fica convocada eleição para os membros do Conselho Tutelar, para 

o dia 28 de setembro de 2013, das 9:00h as 17:00h, no Colégio Estadual 

Antonio Geraldo, no centro; 

2 – Poderão participar da escolha do Conselho Tutelar os maiores de 

dezesseis (16) anos, inscritos como eleitores no município de Barreiras, 

zona 70, até três meses antes da Eleição. 

VII – DA CAMPANHA ELEITORAL 

1 – É vedada a propaganda eletiva nos veículos de comunicação social, 

admitindo-se somente a realização de debates e entrevistas. 

2 – É proibido a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, 

cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular, com 

exceção dos locais autorizados pela Prefeitura Municipal, para utilização 

por todos os candidatos, em igualdade de condições. 

3 - As cédulas seletivas serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal, 

mediante modelo previamente aprovado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da criança e do Adolescente. 

4 – À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os 

candidatos apresentar impugnação que será decidida de plano por voto 

da maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do adolescente. 

VIII – DISPOSIÕES FINAIS: 

1 – É proibida ao conselheiro tutelar que pretender candidatar-se à 

reeleição a propaganda partidária no exercício de suas funções, sob 

pena de responder a processo administrativo, com possível aplicação da 

penalidade de perda de mandato e exclusão de sua candidatura dom 

processo eleitoral. 

2 – A função de Conselheiro Tutelar não gera relação de emprego com a 

Municipalidade. 

3 – Os membros do Conselho Tutelar receberão a remuneração o valor 

equivalente á referencia salarial do nível médio 40h com direito a 

titulação. 

4 – Sendo o membro funcionário público municipal fica-lhe facultado 

optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada à 

acumulação de vencimentos. 

5 – Serão considerados eleitos, para um mandato de três anos, permitida 

uma reeleição, os cincos candidatos mais votados. Havendo empate na 

votação, será considerado o candidato mais idoso. 

6 – Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação eleitoral em vigor, 

quando ao exercício do sufrágio e a apuração dos votos. 

7 – Os casos omissos relativos ao processo eleitoral ou em relação às 

normas do presente edital serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

E para que segue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se 

o presente edital que será afixado nos quadros de avisos da Prefeitura, 

da Câmara Municipal, na Secretária Municipal de Ação Social, e no diário 

oficial deste Município. 

Prefeitura do Município de Barreiras—BA 

 

 



 

 

 

Prefeito Municipal 

Presidente do CMDCA 

 

Anexo I 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO 

TUTELAR DE BARREIRAS-BA, GESTÃO 2013 A 2015 

1 – Publicação do edital: 01/06/2013 

2 – Inscrição dos Candidatos a Conselheiro Tutelar: 20/06/13 a 

30/06/13 

3 – Homologação das Inscrições a C.T: 05/07/13   

4 – Publicação da relação dos candidatos a C.T: 08/07/13 

5 – Prazo para Impugnação: 12/07/13 

6 – Prazo para respostas da Impugnação: 16/07/13 

7 – Publicação da relação dos candidatos a C.T após as 

impugnações: 22/07/13 

8 – Capacitação aos candidatos a C.T: 26/07/13  

9 – Prova escrita: 09/08/13 

10 – Resultado da prova: 13/08/13 

11 – Prazo para recurso da prova: 15/08/13 

12 – Divulgação da relação final: 19/08/13 

13 – Apresentação dos candidatos a sociedade em geral: 

 Dia: 02/09/13   

 Horas: 15:30h 

 Local:  

 

14 – Eleição: 28/09/13 

 

15 – Publicação: 02/10/13 

 

16 – Posse: 02/12/13 

 

 Prefeito Municipal 

Presidente do CMDCA 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 048, de 18 de Junho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTA S/A – FAZENDA DAS ÁGUAS. 

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 2012-0286/TEC/LS-0039, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A, Pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

sob nº.13.445.575/0005-93, com sede à Av. Brigadeiro Faria de Lima, 

Nº1.461, Torre Sul, 5º andar, bairro Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 

CEP:01.452-002, para localização, implantação e operação da 

atividade de silvicultura com plantio de eucalipto em área de 799ha 

15a 53ca (setecentos e noventa e nove hectares, quinze ares e 

cinquenta e três centiares), nas coordenadas UTM 0460531 / 8662838; 

0460861 / 8662917; 0461669 / 8663171),  localizada na Fazenda das 

Águas, BR 020, Km 577, 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 conforme Lei Federal nº 

12.651/2012 e Lei Estadual nº 10.431/2006, regulamentada pelo Decreto 

Estadual nº 14.024/2012, com interrupção de todos os acessos internos 

para terceiros e proibição da caça; bem como manter os limites e os 

aceiros das áreas de Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes 

com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 



 

 

 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Executar Programa de Educação Ambiental no empreendimento; 

XI – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

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 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 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 049, de 18 de Junho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTA S/A – FAZENDA MANÁ. 

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 2012-0285/TEC/LS-0038, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A, Pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

sob nº.13.445.575/0005-93, com sede à Av. Brigadeiro Faria de Lima, 

Nº1.461, Torre Sul, 5º andar, bairro Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 

CEP:01.452-002, para localização, implantação e operação da 

atividade de silvicultura com plantio de eucalipto em área de 195ha 

25a 37ca (cento e noventa e cinco hectares, vinte e cinco ares e 

trinta e sete centiares), coordenadas UTM X: 0459629 / Y: 8669920), 

localizada na Fazenda Maná, Rodovia BR 020, Km 577, Zona Rural, 

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 conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; pesca, bem como manter os limites e os aceiros das áreas de 

Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Executar Programa de Educação Ambiental no empreendimento 

conforme apresentado a esta secretaria; 

XI – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

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 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 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 050, de 18 de Junho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTA S/A – FAZENDA BRASIL. 

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 2012-0364/TEC/LS-0056, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A, Pessoa jurídica inscrita no CNPJ 

sob nº.13.445.575/0005-93, com sede à Av. Brigadeiro Faria de Lima, 

Nº1.461, Torre Sul, 5º andar, bairro Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 

CEP:01.452-002, para localização, implantação e operação da 

atividade de silvicultura com plantio de eucalipto em área de 676ha 

95a 65ca (seiscentos e setenta e seis hectares, noventa e cinco ares 

e sessenta e cinco centiares), coordenadas UTM X: 461787 / Y: 

866509), localizada nas Fazendas Brasil, Rodovia BR 020, Km 577, 

Zona Rural, 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 conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça e pesca; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de 

Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Executar Programa de Educação Ambiental no empreendimento 

conforme apresentado a esta secretaria; 

XI – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

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 Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 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 051, de 18 de Junho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a RUI 

PAULO SAUTER – FAZENDA UM IRMÃO. 

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 2011-0102/TEC/LS-0019, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

RUI PAULO SAUTER, Pessoa física inscrita no CPF sob nº.334.763.499-

34, com sede à BR - 242, Km 40, zona rural, Barreiras – BA, para 

localização, implantação e operação da atividade de criação de 

bovinos com sistema de pastejo rotacionado para cria, recria e 

engorda na área de pastagem de 1.353ha 00a 48ca (um mil, 

trezentos e cinqüenta e três hectares e quarenta e oito centiares), 

nas coordenadas UTM X: 0465628 / Y: 86622119, na Fazenda Um 

Irmão, Rodovia BR 242, Km 40, Zona Rural, neste município de 

Barreiras,  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 conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; pesca, bem como manter os limites e os aceiros das áreas de 

Reserva Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

VII – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

VIII - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas para devolução das mesmas às lojas 

comerciais onde foram adquiridos ou a central de recebimento de 

embalagens vazias tríplice lavadas licenciada por órgão ambiental 

competente, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.974, de 06 de junho 

de 2000 e Decreto Federal nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres 

nas propriedades, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XI – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XII – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS 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 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 052, de 17 de Junho de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA. 

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 2011-0194/TEC/LS-0034, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 



 

 

 

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa POSTO SERRA GERAL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.09.126.025/0001-00, 

com sede à Rua José Bonifácio, Nº1.211, bairro Centro,  Barreiras – BA, 

CEP:47.800-090, nome fantasia POSTO SERRA GERAL, para 

localização, implantação e operação de comércio varejista de 

combustíveis e lubrificantes para veículos automotores, com 

capacidade total de armazenamento de 60 m
3
 (sessenta  metros 

cúbicos), nas Coordenadas Geográficas S 12° 09’ 30‖ / W 44° 59’ 47‖, 

na Rua José Bonifácio, Nº1.211, bairro Centro,  Barreiras – BA, 

CEP:47.800-090, 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 – Apresentar a SEMMAS – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Laudo de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros;  

 

III – Em operação, 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 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos caminhões 

para os tanques subterrâneos; 

 

V – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema separação 

Água/Óleo que servem as ilhas de abastecimento, devendo ser coletado 

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

final em instalação com Licença Ambiental; 

 

VI – Após construção, manter as canaletas de drenagem da ilha de 

abastecimento de combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia; 

 

VII – Deverá implantar 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 – Em operação, 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 – Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, 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 – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

 

XIV – Requerer previamente a SEMMAS – Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade a competente licença, no caso de alteração 

do projeto apresentado. 

 

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 


