
 

 

 

DECRETO Nº 531/2013 

Substitui ocupante da Equipe Local do Plano de Metas/ PAR – Plano 

de Ações Articuladas da Educação Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 
Arts. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras e considerando o 
decreto 127/2013, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica designada Laura Maria Almeida da Rocha, matrícula 1952 

para integrar com Representante do Ensino Fundamental a Equipe 

Local do Plano de Metas/ PAR – Plano de Ações Articuladas da 

Educação Municipal em substituição a Rosângela Maria Magalhães 

Albuquerque. 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

LEI Nº 1031/2013, DE 18 DE JULHO DE 2013. 

EMENTA: Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos Servidores 

Efetivos do Poder Legislativo do Município de Barreiras.  

 

O PREFEITO 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: 

Artigo 1º- Fica concedido reajuste de 8,0 % (oito por cento), 

incidente sobre os vencimentos percebidos pelos 

servidores efetivos do Poder Legislativo, retroativo a abril 

de 2013, conforme artigo 5º, inciso XI da Lei Municipal nº 

762/2007.   

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Barreiras- Bahia, 18 de julho de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

  LEI Nº 1032/2013, DE 18 DE JULHO DE 2013. 

 

O PREFEITO 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. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir 

financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, na qualidade 

de agente financeiro autorizado do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico – BNDES, através do Programa BNDES/Finame PROVIAS - 

PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS até o valor de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser amortizada em até 48 

(quarenta e oito) meses, observadas as disposições legais em vigor para 

contratação de operações de crédito, as normas e condições do Banco 

do Nordeste do Brasil S/A, as normas e condições do Programa 

BNDES/Finame PROVIAS e as normas e condições específicas 

aprovadas pelo BNDES para a operação. 

Parágrafo Único. Os recursos contratados com o financiamento aqui 

autorizado serão aplicados na execução de projeto integrante do 

Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS, destinado ao 

financiamento da aquisição de máquinas e equipamentos nacionais 

destinados a intervenções em vias públicas, rodovias e estradas, no 

Município de Barreiras, Bahia. 

Art. 2º. Para garantia do principal, encargos e acessórios da operação de 

crédito discriminada no Art. 1º desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a ceder e/ou vincular em caráter irrevogável e irretratável, a 

modo pro solvendo, as receitas do Fundo de Participação do Município.  

§ 1º. O disposto no caput deste artigo obedece aos ditames contidos no 

Termo das Normas do Financiamento e, na hipótese de extinção dos 

impostos ali mencionados, de insuficiência de recursos ou de depósitos 

bancários mencionados no caput, o Poder Executivo está autorizado a 

vincular, mediante prévia aceitação do BNDES, outros recursos para 

assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do 

contrato celebrado, bem como conferir ao Banco do Nordeste do Brasil 

os poderes bastantes para que as garantias possam ser prontamente 

exequíveis no caso de inadimplemento. 

§ 2º. Para efetivação da cessão e/ou da vinculação da garantia dos 

recursos previstos no caput deste artigo, fica autorizada a transferência 

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a contratar 

financiamento e oferecer garantia junto ao Banco 

do Nordeste do Brasil S/A no âmbito do Programa 

BNDES/Finame PROVIAS e dá outras 

providências.  



 

 

 

dos recursos cedidos e/ou vinculados à conta de titularidade do Município 

de BARREIRAS no Banco do Brasil, para o Banco do Nordeste do Brasil, 

nos montantes necessários à amortização das dívidas, nos prazos 

contratualmente estipulados em caso de cessão, ou ao pagamento dos 

débitos vencidos e não pagos, em caso de vinculação. 

§ 3º. Os poderes previstos neste artigo e nos seus §§ 1º e 2º só poderão 

ser exercidos pelo Banco do Nordeste do Brasil, na hipótese de o 

Município de BARREIRAS não ter efetuado, no vencimento, o pagamento 

das obrigações assumidas nos contratos de empréstimos, 

financiamentos ou operações de crédito, celebrados com o Banco do 

Nordeste do Brasil através do Programa BNDES/Finame PROVIAS. 

§ 4º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho 

das despesas nos montantes necessários à amortização da dívida nos 

prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios 

financeiros em que se vencerem as amortizações de principal, juros, 

encargos e acessórios da dívida, até a sua total liquidação. 

 Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do 

financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em 

créditos adicionais. 

Art. 4º. Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anuais e 

plurianuais do Município de BARREIRAS durante os prazos que vierem a 

ser estabelecidos para empréstimos, financiamentos ou operações de 

créditos por ele contraídos, dotações suficientes à amortização do 

principal, encargos e acessórios resultantes, inclusive os recursos 

necessários ao atendimento da contrapartida do Município de 

BARREIRAS no projeto financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil, 

através do Programa BNDES/Finame PROVIAS conforme autorizado por 

esta Lei. 

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal editará os atos próprios para 

regulamentação da presente Lei. 

Art. 6º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Barreiras- Bahia, em 18 de julho de 2013. 

 

ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

LEI Nº 1033/2013, DE 18 DE JULHO DE 2013. 

EMENTA: “Altera a Tabela de Vencimentos- da Lei Municipal nº 

762/07, que dispõe sobre o Plano de Cargos e 

Salários dos Servidores Públicos Civis do Município 

de Barreiras.  

 

O PREFEITO 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 na 

Tabela de Vencimentos, da Lei Municipal nº. 762/07, que dispõe sobre o 

Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Civis do Município 

de Barreiras. 

Art. 2º - O reajuste será de 4% (quatro por cento) no mês de Julho, 

1,50% (um e meio por cento) no mês de agosto e 1,50% (um meio por 

cento) no mês de setembro, perfazendo o valor total de 7% (sete por 

cento), que incidirá sobre a remuneração do Pessoal dos Servidores 

Públicos Civis do Município de Barreiras, a partir de 30 de julho de 2013. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Barreiras- Bahia, em 18 de julho de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 057/2013, DE 18 DE JULHO DE 2013. 

EMENTA: “Torna de Utilidade Pública a Associação Betel de 

Ação Social- ABAS.”  

 

O PREFEITO 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: 



 

 

 

Artigo 1º- Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Betel de 

Ação Social- ABAS, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.823.924/000137, situada à Quadra D, Lote 09, s/n, na 

estrada do Aeroporto, neste Município.  

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras- Bahia, 18 de julho de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 067, de 18 de Julho de 2013. 

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

Empresa JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM 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 2013-0084/TEC/LS-0006, 

com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: 

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

Empresa JUSTMIX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA., Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.07.68.363/0004-08, com sede à Rodovia 

BR - 135, Km 01 – Lote 237, bairro Boa Sorte, Barreiras - BA, 

CEP:47.805-970, para localização, implantação e operação da 

atividade de fabricação de massa de concreto para construção civil, 

nas Coordenadas UTM: X 049899 / Y 865484, localizada na Rodovia BR 

- 135, Km 01 – Lote 237, bairro Boa Sorte, Barreiras - BA, 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; 

II – Fornecer aos funcionários EPI's (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso; 

III – Deverá adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

IV – 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; 

 

V – 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; 

VI – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais;  

VII – 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 068, de 18 de Julho de 2013. 

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

Empresa CONSÓRCIO PRODUMAN ENGENHARIA – ARAGUAIA 

ENGENHARIA. 

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 2013-0175/TEC/LS-0095, com 
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – 
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 
Empresa CONSÓRCIO PRODUMAN ENGENHARIA – ARAGUAIA 
ENGENHARIA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob 
nº.17.306.065/0001-62, com sede à 1ª Travessa do Balneário, Nº402, 
bairro Imbassay, Dias d’ávila - BA, CEP:42.850-000, para localização, 
implantação e operação da unidade móvel de Usina de Asfalto 
(CBUQ), com capacidade instalada de 7.900 toneladas/mês, localizada 
na Fazenda Mineração 2000, Rodovia BR 242, Km 35, zona rural, neste 
município de Barreiras - BA, Coordenadas Geográficas: S 12º06'46.6” e W 
45º15'44.3”, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 
Condicionantes:  

I – Deverá implantar e operar a atividade conforme projeto apresentado à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS; 

II – Utilizar, somente, matérias-primas provenientes de empreendimentos 

que possuem licenciamento ambiental regular. Deverá apresentar a esta 

SEMMAS, no prazo de 120 (cento e vinte) dias os certificados de 

regularização ambiental das empresas fornecedoras das matérias-primas 

areia, pó de brita, brita e CAP;  

 

III - Durante as fases de implantação e operação da atividade os 

operários deverão, obrigatoriamente, utilizar Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI
s
, conforme orientação de técnico habilitado; 

 

IV – Deverá disponibilizar a todos os funcionários as condições ideais 

para a realização das atividades, que visem à proteção, o bem estar e a 

saúde dos colaboradores, conforme exigências do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE; 

V – A operação da atividade deverá estar de acordo com as normas 

técnicas e legislações ambientais pertinentes; 

VI – Deverá efetuar, permanentemente, a manutenção de todos os 

equipamentos como forma de prevenção de acidentes e riscos 

ambientais; 

VII – 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; 

VIII – Deverá dispor de local específico e abrigado para disposição 

temporária dos resíduos sólidos e encaminha-los para destino final em 

aterro sanitário; 

IX – Deverá implantar Plano de Reabilitação de Área Degradada - PRAD 

para a área logo após encerramento das atividades, conforme 

metodologia e cronograma físico apresentado. A implantação do PRAD 

deverá ser conuzida por profissional qualificado e habilitado; 

X – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos os 

documentos autorizatórios para a localização, implantação e operação da 

atividade de auto posto de combustíveis;  

 

XI – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental competente 

para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da atividade ou 

por ocasião do vencimento desta licença. 

 

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

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

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

legais. 

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

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

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

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 


