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Em busca da melhoria da qualidade de vida
do profissional do transporte, a Prefeitura de
Barreiras trabalha em ações preventivas na
área de saúde. O foco em prevenção se justi-
fica por ser amplamente conhecido, uma vez
que prevenir, identificando fatores de risco
ou mesmo o diagnóstico precoce da doença,
é a melhor medida para curar as doenças e
para reduzir custos com a saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
através dos serviços da Unidade Móvel de
Saúde, realizou, nesta terça-feira, 07, um dia
de atendimento na Garagem Municipal, com
o objetivo de levar os serviços aos funcioná-
rios, bem como de alertá-los sobre os cuida-
dos com a saúde.

Motoristas e mecânicos do município re-
ceberam uma atenção especial por parte dos
profissionais de saúde, já que trabalham nor-
malmente enfrentando altas temperaturas,
passam muito tempo sentados e poucos pra-
ticam algum tipo de exercício físico com re-
gularidade. Segundo informações do SOS
Usuário (serviço exclusivo da NovaDutra
para atendimento de motoristas e passagei-

Unidade Móvel de Saúde presta atendimento
na Garagem Municipal

ros), fatores de risco como hábitos alimen-
tares, vida sedentária, estresse, fumo e con-
sumo de bebidas alcoólicas representam alto
risco à saúde dos motoristas profissionais.
A rotina dos caminhoneiros que trabalham
horas seguidas, comem alimentos excessi-
vamente gordurosos e não fazem exercícios
é um comportamento de alto risco que au-
menta muito a probabilidade de acidentes
cardio-vasculares.

Com uma equipe de aproximadamente
oito profissionais entre médicos, dentistas e
técnicos de enfermagem, o atendimento é
oferecido em três unidades com consultas
médicas, serviços odontológicos, vacinação
e aferição da pressão arterial. Este atendi-
mento é de extrema importância para estes
profissionais.

Além desses serviços, em uma das unida-
des, foi instalada uma farmácia contendo to-
dos os medicamentos básicos, receitados

pelos médicos. Para o motorista, Adilson Fer-
reira, o atendimento é providencial, uma vez
que, por conta do trabalho, não tem tempo
para se consultar em horários comerciais. “É
muito bom poder contar com esse serviço
aqui no nosso trabalho, pois, dificilmente eu
teria tempo para procurar um médico nesse
horário”, disse Adilson.

Segundo o coordenador das Unidades
Móveis de Saúde, Rodger Miranda, este aten-
dimento é um apoio oferecido aos profissio-
nais do município. “Durante este ano, foi
prestada assistência mensal nas comunidades
da zuna rural e, periodicamente, em alguns
pontos estratégicos da cidade. Acreditamos
na importância dessa ação, uma vez que con-
seguimos trazer outros serviços necessários
e de difícil acesso, como odontologia e aten-
dimento clínico”, ressaltou o coordenador.

De acordo com a SMS, as unidades estão
instaladas hoje no Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – Peti, durante todo o dia.

A Unidade ficou durante todo o dia à disposi-
ção dos servidores

Motoristas e mecânicos foram atendi-
dos na garagem municipal

O atendimento odontológico também faz par-
te da rotina na Unidade Móvel
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 280, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo  e por ter
descumprido o descrito no item XVIII do edital  do
concurso público.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Marcos Custodio Fiuza, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0317874, para o cargo de Farmacêutico.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocati-
vo e por ter descumprido o descrito no item XVIII do edital, o qual se refere
a responsabilidade do candidato em manter seu endereço e telefone atua-
lizados, até que se expire o prazo de validade do concurso público. De
forma específica, o candidato está sendo excluído por não ter atualizado
seus dados de endereço, impossibilitando-o de receber o Ato Convocati-
vo com Aviso de Recebimento (AR), bem como, de cumprir o prazo estabe-
lecido no mesmo.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 402, de 08 de setembro de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a empresa Arroz Grão For-
te Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o então 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 2008-0027/TEC/LS-0026, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Arroz Grão Forte Ltda., inscrita no CNPJ
sob nº. 04.396.291/0001-30, localizada na BR 020, Km 790, S/N,
Barreiras – BA, para operação de atividade de beneficiamento de
grãos de arroz, cerca de 60 (sessenta) toneladas por mês, median-
te o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionan-
tes:

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, dentro do prazo de 60 dias, outorga de direito do uso
da água para o poço artesiano junto ao INGÁ;

IV – Deverá apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo – SEMATUR, dentro do prazo de 60 dias, Plano de Emer-
gência e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

V – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
– SEMATUR, dentro do prazo de validade, recibo de venda e des-
tinação para cada subproduto comercializado pela empresa;

VI – 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;

VII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relati-
va 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 opera-
ção da atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambien-
tal 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 Munici-
pal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

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 pu-
blicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 402, de 08 de setembro de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a empresa Arroz Grão For-
te Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o então 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 2008-0027/TEC/LS-0026, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Arroz Grão Forte Ltda., inscrita no CNPJ
sob nº. 04.396.291/0001-30, localizada na BR 020, Km 790, S/N,
Barreiras – BA, para operação de atividade de beneficiamento de
grãos de arroz, cerca de 60 (sessenta) toneladas por mês, 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
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PORTARIA GAB. Nº 352, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Posto Macaubense Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então 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 2008-
0026/TEC/LS-0025 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos , à empresa Posto Macaubense LTDA., inscrita no CNPJ sob
nº. 04.605.115/0003-96, para localização, implantação e operação de
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos au-
tomotores, localizada na Rodovia BR 242/020, Km 577,5, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes:

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR e conforme o disposto nas Normas
Técnicas da ABNT para postos de combustíveis;

II – Apresentar a SEMATUR, no prazo de 90 (noventa) dias: a)
certificado da ANP; b) outorga para abastecimento de água da Supe-
rintendência de Recursos Hídricos – SRH;

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equi-
pamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, der-
ramamentos, 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 apre-
sentado a SEMATUR e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes;

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos cami-
nhões para os tanques subterrâneos;

V – Implantar e operar adequadamente o novo SAO – Sistema
separação Água/Óleo, conjunto de canaletas e caixas separadoras na
ilha de abastecimento e lava-jato, devendo ser coletado periodicamen-
te 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 e lava-jato permanentemente limpas
de lixo e areia;

VII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final em instala-
ção com Licença Ambiental o óleo lubrificante usado proveniente das
trocas dos veículos, conforme estabelecido na Resolução CONAMA
nº 09/93;

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de
combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando imediata-
mente para os tanques os combustíveis que eventualmente derrama-
rem quando do descarregamento;

IX – Informar imediatamente a SEMATUR, quando da ocorrência
de vazamento;

X – Armazenar os resíduos sólidos em recipientes fechados e em
área coberta, encaminhando-os para coleta pelo serviço de limpeza
pública municipal;

XI – Promover previamente ao descarte ou reutilização das embala-

gens de lubrificantes o completo escoamento dos resíduos, impossibi-
litando a sua reutilização inadequada através de perfuração e amassa-
mento.

XII – Apresentar plano de contingência para situações de perigo e
emergências;

XIII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso
de vazamento de combustível;

XIV – Realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os co-
nhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do mes-
mo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de risco e
para a fiscalização;

XV – Requerer previamente a SEMATUR a competente licença,
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 1º, inciso
II do Decreto nº 8.169 de 22/02/02, que altera o Regulamento da Lei
nº 7.799/01.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a 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 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 publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 352, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Posto Macaubense Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então 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 2008-
0026/TEC/LS-0025, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa Posto Macaubense LTDA., inscrita no CNPJ sob
nº. 04.605.115/0003-96, para localização, implantação e operação de
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos au-
tomotores, localizada na Rodovia BR 242/020, Km 577,5, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legis-
lação 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 555, de 30 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Professor  Nível IV

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
combinada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar ,a pedido, o Sr. Jeferson de Jesus Silva, do
Cargo de Professora Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com matrícula nº 6066 e admitido
em 20 de dezembro de 2004.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 29
de setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 559, de 03 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Assessor de
Comunicação Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Exonera a pedido do Cargo em Comissão NH3, Assessor
de Comunicação Social, o Sr. Eduardo Vencato Lena, lotado no
Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

PORTARIA GAB.  Nº 560, de 03 de outubro de 2008.

Nomeia Assessora de Comunicação Social

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
Assessora de Comunicação Social, a Srª. Cleni Anunciação da
Silva Araújo Barros, lotada no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de outubro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse  no Cargo em Comissão de Assessora de Comuni-
cação Social, símbolo NH3, a Srª. Cleni Anunciação da Silva
Araújo Barros, CPF 415.993.575-34, RG 223.341.738 SSP/BA,
filha de Antônio Alexandre da Silva e Angelina Anunciação da Sil-
va, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao  referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos  prin-
cípios norteadores da administração pública, bem como  obedecen-
do  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cleni Anunciação da Silva Araújo Barros
Empossada


