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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Oficina do Empreende-
dor é um evento promovido
pelo Sebrae, em parceria com
a Prefeitura de Barreiras, que
será realizado de 10 a 12/04,
no Colégio Estadual de Bar-
reirinhas, bairro que nos últi-
mos dois anos tem atraído o
interesse de empresários de
diversos segmentos. A expec-
tativa dos organizadores é
atender durante dois dias cer-
ca de três mil pessoas.

O evento também possui o
apoio da Superintendência de
Desenvolvimento Industrial e
Comercial (Sudic), Senac, Se-
nai, IEL, EBDA, Direc 25,
Câmara de Dirigentes Lojistas
CDL) Paróquia São Sebasti-
ão, Banco do Brasil, Banco do
Nordeste e Caixa Econômica
Federal.

“A Oficina do Empreendedor
concentrará, num único espaço,
algumas soluções desenvolvidas pelo Sebrae
para as pessoas que desejam montar seu pró-
prio negócio, melhorar a gestão de sua em-
presa ou buscar uma nova oportunidade  de
negócio”, comentou o coordenador regional

Barreiras sedia Oficina do Empreendedor
Mais de três mil pessoas devem participar do evento

O evento oferecerá à comunidade 45
palestras, 18 mini-cursos nas mais diver-
sas áreas, dentre eles: Análise e Planejamen-
to Financeiro, Despertando para o Associ-
ativismo, Custo e Formação do Preço de
Venda, Higienização e Manipulação de Ali-
mentos, Qualidade no Atendimento; 12 ofi-
cinas sobre temas como Fabricação de do-
ces, A arte de preparar coquetéis, Lanches
rápidos, Oficina de laticínios, Unhas deco-
radas e Pizza, além de cine-empresarial
sobre atendimento, vendas e liderança.

Abertura Oficial

Local: Hotel Solar das Mangueiras
Horário: 19h30
Data: 10/04
Palestra: “Atitudes vencedoras - A ci-

ência e a Arte de Empreender” - Carlos
Hilsdorf - Economista

Informações Sebrae: 3611-3013

do Sebrae Emerson Cardoso.
Através de palestras, mini-cursos, ban-

co de idéias de empreendimentos, Loja Se-
brae, videoteca e atendimento individual os
participantes poderão contar com a orien-

tação de profissionais espe-
cializados em empreendedo-
rismo, abertura de empresas,
plano de negócios, orientação
de crédito e legalização de
forma gratuita.

Na oficina, serão atendi-
dos preferencialmente os seg-
mentos de candidatos a em-
presário, empresas de 0 a 2
anos de funcionamento, prio-
rizando nichos que apresen-
tem oportunidades de negó-
cios bem sucedidos.

“Estamos sempre dispostos
a formar parcerias como essa,
em prol de proporcionarmos
melhores condições para que
os empresários locais estejam
sempre bem preparados para
o desenvolvimento de suas ati-
vidades, de forma mais dinâ-
mica e competitiva”, disse o
prefeito Saulo Pedrosa.

FOTO DIVULGAÇÃO

Saiba mais sobre a
Oficina do Empreendedor

Emerson Cardoso coordenador regional do Sebrae
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 071, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, à empresa Maqfran Indústria
Comércio e Manutenção em Máquinas Ltda
- ME.

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 2007-0033/TEC/LS-0027, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Maqfran Indústria Comércio e Manu-
tenção em Máquinas Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob nº.
07.972.464/0001-09, localizada na Fazenda Cotton I, Rodovia Anel
da Soja, s/n, Zona Rural, neste Município de Barreiras – BA, para
operação de unidade de esmagamento de caroço de algodão para
extração de óleo vegetal bruto e produção de torta e farelo, medi-
ante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicio-
nantes:

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR – Secretaria de Meio Ambiente
e Turismo;

II – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Prote-
ção Individual), conforme orientação de um profissional em segu-
rança do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

III – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
– SEMATUR, por ocasião do vencimento, a renovação do Alvará
de Funcionamento;

IV – Deverá destinar todo resíduo sólido reciclável gerado pela
empresa, principalmente papelão e plástico, para associação de ca-
tadores, com o intuito de gerar renda e minimizar a poluição ao
meio ambiente;

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 situa-
ções de risco e para a fiscalização;

VI – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema Se-
paração Água/Óleo que atende à planta industrial, devendo ser co-
letado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou
disposição final em instalação com Licença Ambiental;

VII – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turis-
mo – SEMATUR, autorização do Ministério da Agricultura para
comercialização da torta e farelo de caroço de algodão;

VIII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação rela-
tiva ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

IX – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental com-
petente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da
atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à 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 Ambiental, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionan-
tes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SE-
MATUR e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administra-
ção 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 071, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, à empresa Maqfran Indústria
Comércio e Manutenção em Máquinas Ltda
- ME.

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 2007-0033/TEC/LS-0027, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Maqfran Indústria Comércio e Manu-
tenção em Máquinas Ltda. ME, inscrita no CNPJ sob nº.
07.972.464/0001-09, localizada na Fazenda Cotton I, Rodovia Anel
da Soja, s/n, Zona Rural, neste Município de Barreiras – BA, para
operação de unidade de esmagamento de caroço de algodão para
extração de óleo vegetal bruto e produção de torta e farelo, medi-
ante 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
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PORTARIA GAB. Nº 072, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por
02 (dois) anos, à empresa Adailton Góes
dos Reis ME.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência 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 pro-
cesso SEMATUR Nº 2007-0058/TEC/LS-0052, com Pare-
ceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, à empresa Adailton Góes dos Reis ME., inscrita
no CNPJ sob nº. 01.507.921/0001-08, cujo nome fantasia é
Combustíveis e Lubrificantes Novo Oeste, localizada no Ae-
roporto Municipal de Barreiras, Serra da Bandeira, s/n, Vale da
Boa Esperança, neste município de Barreiras – BA, para opera-
ção de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para
aeronaves, com capacidade total de armazenamento de combus-
tíveis de 87 m3 (oitenta e sete metros cúbicos), mediante o cum-
primento da legislação vigente e dos Condicionantes:

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

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

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

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

V - Informar imediatamente ocorrência de vazamentos;

VI - Armazenar temporariamente e adequadamente os resí-
duos sólidos até posterior coleta pela Prefeitura Municipal;

VII – Apresentar a SEMATUR, dentro do prazo de 90 (no-
venta) dias, Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Esta-
do da Bahia;

VIII – Construir, após definição da área pelo DERBA, bacia
de contenção impermeabilizada sob os tanques aéreos, bem como,
sistema Separação Água/Óleo - SAO;

IX –  O pátio de descarga dos combustíveis deverá ser todo
impermeabilizado, cercado por canaletas de drenagem, interliga-
das à caixa de Separação Água/Óleo – SAO, evitando, desta
forma, o derramamento de combustíveis para outras áreas e a
contaminação do ambiente;

X - Apresentar Registro de Autorização da Agência Nacional
de Petróleo – ANP.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade am-
biental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turis-
mo - 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 de Administração dos
Recursos Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 072, de 01 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por
02 (dois) anos, à empresa Adailton Góes
dos Reis ME.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência 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 2007-0058/TEC/LS-0052,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, à empresa Adailton Góes dos Reis ME., inscrita
no CNPJ sob nº. 01.507.921/0001-08, cujo nome fantasia é
Combustíveis e Lubrificantes Novo Oeste, localizada no Ae-
roporto Municipal de Barreiras, Serra da Bandeira, s/n, Vale da
Boa Esperança, neste município de Barreiras – BA, para opera-
ção de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para
aeronaves, com capacidade total de armazenamento de combus-
tíveis de 87 m3 (oitenta e sete metros cúbicos), mediante o cum-
primento da legislação vigente e dos condicionantes.

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

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

Desde a semana passada, a empresa de
Saneamento Básico do Município de Bar-
reiras – Sanab, está sob a coordenação da
administradora e advogada Carla Zuttion.
Ela assumiu a superintendência do órgão
após a saída de Carlos Tito, que respondeu
pela Sanab durante o período de um ano e
nove meses.

Carla Zuttion assume
superintendência da Sanab

De acordo com Zuttion, o maior obje-
tivo na sua gestão será, como ela mesma
diz, “encampar a luta de retomada da Em-
basa”. Desde fevereiro passado a Pre-
feitura declarou oficialmente a nulidade
da concessão que o município mantinha
com a Embasa nos serviços de abasteci-
mento de água e esgotamento. A conces-
são, segundo a Procuradoria do Municí-
pio, estava vencida há 16 anos.

Poucas horas após assumir a Emba-
sa, a Prefeitura teve a liminar favorável
à municipalização dos serviços de água e
esgoto, suspensa. Voltando assim, para a
Embasa esse controle.

“É importante lembrar que a Sanab foi
criada com o objetivo de melhorar o siste-
ma de abastecimento de Barreiras e ofere-
cer, à população, água de qualidade a um
preço justo”, disse a nova superintendente.
Para ela, acompanhar o trâmite do proces-
so junto às esferas legais será prioridade.

Sanab - A empresa de Saneamento Bá-
sico do Município de Barreiras é uma au-
tarquia criada pela Lei 727 de junho de 2006.
Tem como atribuição e competência a exe-
cução e administração dos serviços públi-
cos de saneamento básico, compreendendo
captação, tratamento e fornecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e de resíduos sólidos. É dota-
da de personalidade jurídica de direito pú-
blico, patrimônio, administração e finanças
próprias, com sede e foro em Barreiras e
prazo indeterminado de duração.

FOTO WASHINGTON LUIZ

Desde 2006 foi implantado, em Bar-
reiras, um sistema de ligações gratuitas
para os serviços de iluminação pública.
Agora através do
0 8 0 0 - 2 8 6 -
8459, a popula-
ção pode solicitar
a troca de lâmpa-
das, reposição de
braços e instala-
ção de novos
postes.

“O nosso ob-
jetivo é proporci-

0800 agiliza prestação de serviços
da iluminação pública

onar maior comodidade à população. Es-
tamos realizando um trabalho gradativo de
recuperação da iluminação pública de Bar-

reiras”, disse o
Prefeito Saulo
Pedrosa.

O 0800-286-
8459 funciona
de segunda a
sexta das 08 às
12 horas e das 14
às 17 horas e aos
sábado das 08 às
12 horas.


