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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A despesa com alimentação foi mais
barata para o consumidor de Barreiras no
mês de janeiro. O resultado da pesquisa re-
alizada pela Controladoria Geral do Municí-
pio revela que houve uma redução de 0,41%
em relação ao mês de dezembro. O custo
com os doze produtos que compõem a ces-
ta básica ficou em R$ 175,98.

O levantamento de preços é um serviço
que a Prefeitura oferece aos consumidores
de Barreiras desde 2005. Os principais su-
permercados da cidade são consultados
para obter a evolução dos preços. Os itens
pesquisados são: carne, leite, feijão, arroz,
farinha, pão francês, tomate, café, banana,
açúcar, óleo de soja e manteiga.

De acordo com a pesquisa, os produtos
que mais influenciaram neste resultado, fo-
ram: carne bovina (-2,72%), tomate (-
2,56%), pão francês (-10,75%) e o café
moído (-0,33%).

Além de acompanhar a evolução dos
preços dos alimentos, a pesquisa tem o ob-
jetivo de levantar o gasto mensal que um
trabalhador teria para adquiri-los. Para isso,
no mês de janeiro, o trabalhador teve que
dispender, aproximadamente, 101 horas e 52
minutos de trabalho.

“O nosso objetivo é de contribuir para
que a população possa ter uma fonte segu-
ra de preços da cesta básica. Barreiras é
uma das poucas cidades da Bahia que pos-
sui esse tipo de serviço, esperamos, com isso,
que a pesquisa seja mais uma aliada da po-
pulação”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Conforme o controlador geral do municí-
pio Carlos Alberto Leitão, a metodologia utili-

Cesta básica mais barata em janeiro

zada pela equipe da Controladoria é a mesma
do DIEESE que acompanha a evolução da
cesta básica nacional, definida com base no
Decreto Lei nº 399 de 30 de abril de 1938 e
que regulamenta o salário mínimo.

“A nossa equipe segue a metodologia do
DIEESE e pesquisa nos principais super-
mercados da cidade. Estamos engajados no
sentido de proporcionar uma fonte segura

de pesquisa para a população. Além disso,
ressaltamos sempre que a melhor forma do
cidadão economizar é somente através da
pesquisa de preços”, comentou Carlos Al-
berto Leitão.

No site oficial da Prefeitura de Barrei-
ras os consumidores poderão ter acesso a
pesquisa detalhada mês a mês. O endereço
é www.barreiras.ba.gov.br

O trabalho de pesquisa em relação à Cesta
Básica é coordenado pelo controlador do
mMunicípio Carlos Alberto Leitão

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Houve uma redução de 0,41%  no preço da cesta básica em  relação ao mês de dezembro
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 011, de 17 de janeiro de 2008.

Conceder renovação de Licença Simplificada,
válida por dois anos a Glauber de Castro e Outro

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal de
Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967 de
05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2006-
0068/TEC/LS-0051 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a renovação da Licença Simplificada, válida
por 02 (dois) anos, a Glauber de Castro e Outro, inscrito no CNPJ/
CPF sob nº. 881.086.866-87, proprietário da Fazenda Café do Rio
Branco, coordenadas geográficas: S 11º48’135’’ e W 45º35’740’’,
com sede no Anel Rodoviário da Soja, Km 30, neste município, para
operação de atividade de secagem e beneficiamento de grãos de café
por vias úmida e seca, mediante o cumprimento da legislação vi-
gente 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 – Efetuar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, obra de imper-
meabilização e contenção de efluentes gerados no momento de des-
carga da palha melosa na via úmida;

III – O efluente líquido gerado na área via úmida deverá ser reuti-
lizado através do retorno do mesmo à cultura do cafeeiro por método
que atenda às normas de preservação ambiental;

IV – O resíduo sólido palha seca gerado na área via seca deverá
ser melhor controlado, evitando-se o grande acúmulo e priorizando a
imediata disposição junto à palha melosa para posterior incorporação
ao solo e/ou servir como combustível para alimentar as fornalhas que
servem aos secadores;

V - Apresentar à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMA-
TUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Emergência,
com a ART do responsável técnico, que contemple todas as fases do
exercício da atividade;

VI – Apresentar à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMA-
TUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA, com a ART do responsável técnico;

VII – 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;

VIII – Deverá efetuar a recarga de todos os extintores que estive-
rem com datas de validades vencidas.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, 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 do-
cumentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima cita-
dos, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos
demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos
Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 011, de 17 de janeiro de 2008.

Conceder renovação de Licença Simplificada,
válida por dois anos a Glauber de Castro e Outro

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal de
Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967 de
05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2006-
0068/TEC/LS-0051, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a renovação da Licença Simplificada, válida
por 02 (dois) anos, a Glauber de Castro e Outro, inscrito no CNPJ/
CPF sob nº. 881.086.866-87, proprietário da Fazenda Café do Rio
Branco, coordenadas geográficas: S 11º48’135’’ e W 45º35’740’’,
com sede no Anel Rodoviário da Soja, Km 30, neste município, para
operação de atividade de secagem e beneficiamento de grãos de café
por vias úmida e seca, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos condicionantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

NOTIFICAÇÃO

De: Município de Barreiras
Para: ITE- INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVI-
MENTO ORGANIZACIONAL E SOCIAL
Att.: Sr.José Antônio Arocha da Cunha

Ref:  RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, AUDITORIA
FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Senhor Diretor,

Nos termos permitidos pela Lei 8.666/93, Art. 78, II e III, fica
Vossa Senhoria notificada que, a partir de 04/10/2007, o Contratan-
te não tem mais interesse em manter o contrato de consultoria téc-
nica, auditoria financeira e tributária, objeto do contrato n° 059/
2005, firmado entre o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e a em-
presa ITE – Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Or-
ganizacional e Social , pelo que requisita a Vossa Senhoria apre-
sentação de relatório final do andamento dos feitos que se encon-
tram sob sua responsabilidade para fins de substabelecimento.

Renovados protestos de respeito.

Barreiras, 04 de outubro de 2007.

Contratante_____________________________
                  Município de Barreiras
                  Saulo Pedrosa de Almeida
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PORTARIA GAB. Nº 012, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e
Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2006-0031/TEC/LS-0021, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos , a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto
– Gleba 06, coordenadas geográficas X: 23L 387.470 Y: 8.700.577,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura de Sequeiro em área de 313,00 ha (trezen-
tos e treze hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho,
algodão), 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 - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informati-
vas, interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proi-
bição da caça;

III - Enviar à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SE-
MATUR, semestralmente, a relação de todas as aquisições de de-
fensivos agrícolas, através de receituário agronômico;

IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxi-
cos;

V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de emba-
lagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução das mesmas
as lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme estabelece a
Lei Nº 6456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6033 de 08/12/93, ou a cen-
tral de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licencia-
da;

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, um programa de
monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através
de amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;

VII – Apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupaci-
onal e Segurança para todos os empregados, inclusive Laudo de
Vistoria da DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

VIII - Deverá dispor de extintores de incêndio localizados na
área de abastecimento de combustível, cantina e galpões;

IX - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em insta-
lação com Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP –
Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado prove-
niente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução
CONAMA Nº 09/93;

X – Deverá efetuar obra de ampliação do lavador, dotando-a de
muretas de contenção, canaletas de drenagem e sistema SAO –
Separação Água/Óleo;

XI – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de
90 (noventa) dias, regularização do poço artesiano junto a SRH –
Superintendência de Recursos Hídricos;

XII – Deverá cumprir todas as condicionantes, restrições e
medidas de controle ambiental constante da Anuência Prévia nº
121/06 de 05 de outubro de 2006, autorizada pela Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, gestora
da APA Bacia do Rio de Janeiro;

XIII - Deverá sanar vazamento observado na bomba de abas-
tecimento de combustível óleo diesel;

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

XV – 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. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambi-
ental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autori-
zação das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Muni-
cipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos le-
gais.

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 de Administração dos Re-
cursos Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 012, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e
Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2006-0031/TEC/LS-0021, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada , válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto
– Gleba 06, coordenadas geográficas X: 23L 387.470 Y: 8.700.577,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura de Sequeiro em área de 313,00 ha (trezen-
tos e treze hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho,
algodão), mediante o cumprimento da legislação vigente e dos con-
dicionantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A abertura do Campeonato Inter-Bair-
ros foi realizada no Loteamento Boa Sorte,
com jogos amistosos entre os 16 times que
irão disputar o evento.

“Essa é uma prévia do inter-bairros, es-
tamos fazendo um momento de confrater-
nização. De acordo com o nosso calendá-
rio, o evento irá até o dia 07 de março. Es-
peramos proporcionar à população um cam-
peonato ainda melhor este ano”, comentou
o presidente da Liga Barreirense de Fute-
bol – LBF Manoelito Oliveira.

De acordo com o coordenador de es-
portes da Prefeitura Salvador Módica, o in-
centivo ao esporte amador tem sido uma pri-
oridade da atual gestão. “O nosso propósito
é de colaborar para uma maior inclusão so-
cial da comunidade. Os esportistas amado-
res de nossa cidade são pessoas batalhado-
ras e merecem todo o nosso esforço. Ape-
sar das grandes dificuldades encontradas, o
prefeito Saulo Pedrosa nunca deixou de in-
centivar o esporte amador”.

“Acredito que investir no esporte é obri-
gação de todo gestor público, por isso, con-
sidero que a Secretaria de Educação, atra-
vés da coordenadoria de esportes, desem-
penha um importante papel nesse sentido”,
comentou o prefeito Saulo Pedrosa.

NOTÍCIAS DO ESPORTE

Está aberto o Campeonato Inter-Bairros

Equipes:
Ribeirão, Loteamento Boa Sorte, Morada da Lua, Barreiras I, Vila dos Funcionários, Vila
Amorim, Vila dos Soldados, Cascalheira, São Miguel, São Sebastião, São Pedro, Barreiri-
nhas, Santa Luzia, Vila Brasil, Barreiras Sul e Loteamento Rio Grande.

Confira a tabela de jogos do campeonato Inter-Bairros:

FOTO WASHINGTON LUIZ

O time do loteamento Boa Sorte foi o vencedor do torneio amistoso


