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PORTARIA SEMMA Nº 111, de 10 de dezembro de 2014.
Determina publicação da Recomendação nº 001 do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Barreiras e dá outras
providências.
O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício
da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de
01 de Março de 2013, RESOLVE:
Art.1º - Fica determinada a publicação da Recomendação
nº 001, de 27 de novembro de 2014, do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente de Barreiras-Bahia, que propõe a revisão e alteração de
pontos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Nailton Sousa Almeida
Secretário Municipal do Meio Ambiente

PORTARIA SEMMA Nº 112, de 10 de dezembro de 2014.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a LEO
PAULO RANZI FONTANA – FAZENDAS SANTA ELIZA E SANTA
ELIZA I.
O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 e,
tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2013-0482/TEC/LS-0045,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos,
à LEO PAULO RANZI FONTANA, Pessoa Física inscrita no CPF sob
nº.342.274.070-87, com endereço à Rua Paraíba Nº25, Lote 31, bairro
centro, Luís Eduardo Magalhães – BA, CEP:47.850-000, para
localização, implantação e operação da atividade de agricultura em
regime sequeiro em área de 769ha 59a 43ca (setecentos e sessenta
e nove hectares, cinquenta e nove ares e quarenta e três centiares),
sob as coordenadas UTM X: 0378011/Y: 8693953, X: 0384593/Y:
8696769) nas Fazendas Santa Eliza e Santa Eliza I, localizada na Anel
da Soja Km 65, Zona Rural – Barreiras – BA, Zona Rural, Barreiras-BA,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
Condicionantes: I – Respeitar as áreas de Reserva Legal, 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; manter os limites e os aceiros
sempre limpos para evitar acidentes com fogo; bem como colocar placas
de identificação nessas áreas;
II – Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI’s, adequados às atividades desenvolvidas, conforme
Norma Regulamentadora NR- 31, do Ministério do Trabalho;
III – Utilizar insumos, agrotóxicos e afins recomendados e adquiridos
através de receituário agronômico juntamente com as notas fiscais de
compra, observando o regulamento da Lei Estadual nº 6.455/93,
aprovada pelo Decreto Estadual nº 6.033/96;
IV – Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de aplicação
de agrotóxicos;

V – O armazenamento de defensivos agrícolas e fertilizantes nos
depósitos deverá obedecer às recomendações do fabricante do produto;
os produtos inflamáveis serão mantidos em local suficientemente
ventilado e onde não haja possibilidade de aparecimento de centelhas e
outras fontes de combustão;
VI – Os equipamentos de aplicação dos produtos químicos devem ser
mantidos em bom estado de conservação e funcionamento,
inspecionados antes de cada aplicação, utilizados para a finalidade
indicada, enquadrados nos limites indicados pelo fabricante. A limpeza
dos equipamentos será executada de forma a não contaminar poços,
rios, córregos e quaisquer outras coleções de água;
VII – Efetuar a tríplice lavagem dos recipientes antes do descarte da
embalagem, e que a água residual proveniente da lavagem seja utilizada
em novas pulverizações; assim como, inutilizar as embalagens após a
tríplice lavagem;
VIII – Devolver as embalagens vazias de defensivos agrícolas 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 – Acondicionar o óleo usado proveniente das operações,
preferencialmente, em tambores ou bombonas e armazená-los em área
coberta, com piso impermeabilizado, provida de contenção para
eventuais vazamentos, evitando o derramamento de substâncias e
contaminação dos solos e recursos hídricos;
X – Armazenar os resíduos gerados: vasilhames contendo óleo usado,
pneus usados, derivados de petróleo, resíduos domésticos, conforme
normas da NBR 12235/92 e NBR 11174/89 da ABNT, enviando- os
posteriormente para local adequado. Fica proibido o seu lançamento em
corpos d’água ou exposição na superfície do terreno;
XI – Operar os sistemas de Armazenamento de Combustíveis em
conformidade com a NBR 7.505 da ABNT (Armazenagem de Líquidos
Inflamáveis e Combustíveis);
XII – Efetuar o descarte dos pneumáticos inservíveis de acordo com a
Resolução CONAMA n° 258/1999;
XIII – Enviar o óleo lubrificante exaurido dos veículos, somente para
empresas devidamente licenciadas, que executem a reciclagem ou
reprocessamento, preferencialmente o processo de rerrefino em
consonância com a Resolução CONAMA n° 362/2005;
XIV – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo, com
adoção de técnicas adequadas ao relevo da área, seja terraceamento,
curva de nível, plantio direto e/ou rotação de culturas;
XV – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento;
XVI – Implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos
funcionários do empreendimento, com cronograma de atividades;
XVII – Apresentar Plano de Emergência de Incêndio na lavoura e
florestas nativas e plantadas, elaborado por profissional habilitado,
devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART);
XVIII – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais
silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e
penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº
6.514/2008;

56

XIX – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização
dos órgãos ambientais;

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;

XX – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente SEMMA para qualquer alteração que venha ocorrer na operação do
empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os
domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº
14.024/2012;

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de
competência da SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
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.

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos
recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos
relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMA 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

PORTARIA SEMMA Nº 113, de 10 de dezembro de 2014.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a
Empresa ENERGIA FLORESTAL S/A. – FAZENDA TERRA BAHIA.
O Secretário Municipal do Meio Ambiente, 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 e,
tendo em vista o que do processo SEMMA nº 2014-0205/TEC/LS-0016,
com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos,
à ENERGIA FLORESTAL S/A., Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob
nº.13.445.575/0003-21, com endereço à Rodovia BR-020, S/N, KM 590,
zona rural, município de Barreiras – BA, CEP:47.807-510, para
localização, implantação e operação da atividade de silvicultura em
consórcio com pecuária em área de 1.460ha 52a 35ca (um mil
quatrocentos e sessenta hectares, cinquenta e dois ares e trinta e
cinco centiares), sob coordenadas UTM X: 0478037/Y: 8671966, nas
Fazendas Terra Bahia, Agropecuária Terra Bahia e Lagoa Grande,
localizadas na Rodovia BR 020, S/N, KM 590, 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;

VII – Ao longo da execução do PRAD deverá apresentar a esta
Secretaria, Relatórios de Monitoramento, elaborados pelo responsável
técnico do PRAD. Sendo que ao final da execução do referido Plano que
será em janeiro de 2015 deverá ser apresentado Relatório de Avaliação;
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 - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com
Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional
de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das
máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 009/93;
XII – Implementar o Programa de Gestão de Segurança, Saúde e Meio
Ambiente do Trabalho Rural (PGSSMA – TR) no empreendimento;
XIII – 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;
XIV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização
dos órgãos ambientais;
XV – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente SEMMA 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 SEMMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
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 SEMMA 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
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RECOMENDAÇÃO Nº 001, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014
Recomenda ao Comitê Diretor a revisão e alteração de algumas partes
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Barreiras – Bahia.

Barreiras, até a data final das atividades da Câmara Municipal de
Vereadores de Barreiras no ano de 2014, no sentido de que o referido
Plano seja sancionado por Decreto e possibilite a criação da Lei que
institua a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Barreiras,
recomenda:

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE-COMDEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei n° 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, e tendo em vista o
disposto em seu Regimento Interno; e

Ao Comitê Diretor que efetue a revisão da Versão do Plano, apresentada
ao Conselho no dia 23 de outubro de 2014, com sugestão de alteração e
inserção dos seguintes itens:

Considerando que a carência de saneamento básico,
especialmente, da disposição final adequada de resíduos, repercute
diretamente sobre a qualidade de vida dos cidadãos de um município;

I – instituir o Grupo de Trabalho Permanente de
Acompanhamento da Implementação do PMGIRS, definir parâmetros
para sua formação e atribuições;

Considerando que os municípios, devido ao fato de
serem os titulares dos serviços de interesse local, nos quais se inclui a
gestão dos resíduos sólidos, figura como responsável em dispor de forma
ambientalmente correta os resíduos sólidos, e, por consequência, da
eliminação dos lixões no prazo previsto na Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída através da Lei nº 12.305/2010, de 02 de agosto de
2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, de 12 de dezembro
de 2010;

III – contemplar PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
DOS CATADORES, definindo ações, metas e indicadores de
desempenho;

Considerando que, de acordo com os artigos 16 e 18
da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, a elaboração de plano de resíduos
sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para os Estados e
Municípios terem acesso a recursos da união, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou
financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal
finalidade;
Considerando que o Município de Barreiras, visando
atender ao disposto na referida Lei, criou, através do Decreto nº
778/2013, de 19 de dezembro de 2013, o Comitê Diretor e o Grupo de
Sustentação, os quais foram responsáveis pela elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de
Barreiras – PMGIRS;
Considerando que o Comitê Diretor foi composto por
Técnicos da Prefeitura Municipal, indicados pelos Titulares das Pastas
das Secretarias estabelecidas no Decreto supracitado, os quais foram
responsáveis pela coordenação da elaboração do Plano;
Considerando que o Grupo de Sustentação foi
formado por Instituições Públicas e Privadas, as quais se propuseram a
efetuar um trabalho voluntário e que se configuraram como o organismo
político de participação social e responsável por garantir o debate e o
engajamento de todos os segmentos ao longo do processo participativo e
na consolidação da política pública de resíduos sólidos.
Considerando que a proposta do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi elaborada a partir de amplos
debates entre os vários setores da sociedade civil e poder público, bem
como através de doze consultas públicas setoriais, sendo oito realizadas
na zona urbana e quatro na zona rural, e duas audiências públicas, até o
momento, tendo participado do processo 1.561 (um mil, quinhentas e
sessenta e uma) pessoas, que contribuíram com várias propostas,
concernentes aos quatro eixos temáticos trabalhados: Eixo 1) Geração,
Coleta, Tratamento e Destinação adequada dos Resíduos Sólidos; Eixo
2: Responsabilidade Compartilhada; Eixo 3) Coleta Seletiva - Geração de
Trabalho, emprego e renda aos catadores; e Eixo 4: Educação
Ambiental;
Considerando que no cronograma proposto pelo Comitê Diretor do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras consiste
em enviar a versão do Plano, devidamente apreciado pelo Grupo de
Sustentação e pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de

IV – ampliar os indicadores de desenvolvimento
sustentável e outros instrumentos de controle social como pesquisas,
consultas, capacitações e campanhas;
V - a instituição e implantação urgente do Sistema
Municipal de Informações sobre os Resíduos Sólidos - SIMIR, visando a
divulgação on line das ações de planejamento, prestação de serviços,
regulação, fiscalização e controle social, produzindo documentos
periódicos sobre a implantação do Plano, baseado em um banco de
dados, associado, quando possível, a ferramentas de
Geoprocessamento;
VI - incluir um capítulo específico para o
financiamento dos itens constantes nas metas do plano por etapa;
VII – incluir um artigo identificando os tipos de
resíduos e os geradores que estão sujeitos à elaboração de Plano de
Gerenciamento específico nos termos do art. 20 da Lei 12.305/2010, ou a
sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as
disposições da referida Lei e seu regulamento, prevendo o envio dos
Planos pelos órgãos competentes durante o processo de regularização
da atividade/empreendimento ao banco de dados do SIMIR;
VIII - ampliar as ações de Educação Ambiental formal
e não formal, garantindo a realização de seminários, fóruns, debates,
oficinas, dentre outros, visando a participação social no processo de
implantação do Plano;
IX – prever o desenvolvimento de ações e projetos de
Educomunicação;
X – prever ações e projetos de Educação Ambiental
nas Políticas Públicas (Educação Ambiental na Gestão das Águas; na
Gestão de Unidades de Conservação; no Saneamento Ambiental; no
Licenciamento Ambiental);
XI - criar meios de incentivo aos que diminuírem a
geração de resíduos e aderirem à Coleta Seletiva e destinação adequada
dos resíduos sólidos;
XII – implantar a Agenda Ambiental da Administração
Pública – A3P.
Barreiras, 27 de novembro de 2014.

ÁPIO CLÁUDIO ROCHA MEDRADO SANTOS
Vice-Presidente
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014 – PROC. ADM. Nº 253/2014 - OBJETO: Prestação de serviços na área de
serralheria para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Obras deste Município, conforme especificações constantes no Edital
de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 23 de dezembro de 2014 - HORÁRIO: 09hs00min.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014 – PROC. ADM. Nº 254/2014 - OBJETO: Fornecimento de materiais de
limpeza, fraldas e utensílios para atender as necessidades de diversas Secretarias e Fundo Municipal de Assistência Social do Município
de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 23 de dezembro de
2014 - HORÁRIO: 14hs30min.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2014 – OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de
serviços de instalação, ampliação e conservação de eletrificação Urbana e Rural do Município de Barreiras, conforme especificações
constantes no Edital de convocação e seus Anexos - Data de Abertura: 30 de dezembro de 2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores
informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77)
3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares - Presidente da COPEL, Decreto nº 407/2014 - Barreiras (BA), 10 de dezembro de 2014.
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