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PORTARIA GAB. Nº. 115, de 15 de Abril de 2010.
Concede Licença Simplificada, válida por 02 (dois) anos, a Geraldo Mutti de Almeida Neto – Mineração GM.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município 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 nº 4.016, de 04 de
dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal nº 649 de 10/11/2004 e Art. 176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual nº
11.235 de 10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM nº 3.925 de 30/01/2009 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº
2009-0094/TEC/LS-0046, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois) anos, a Geraldo Mutti de Almeida Neto – Mineração GM,
inscrito no CNPJ sob nº. 40.541.625/0001-85, nas coordenadas geográficas (S:11°59’06" / W:44°58’03"), localizada no Povoado de
Cantinho do senhor dos Aflitos, margem do rio Branco, zona rural, neste município de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de atividade de exploração de areia por dragagem nos bancos móveis de areio no leito do rio Branco, com produção
de 6.500 T/ano (seis mil e quinhentos Toneladas por ano), em área de 49ha78a (quarenta e nove hectares e setenta e oito ares) sob
Autorização de Pesquisa DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral Nº873.487/2008, 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 – Deverá implantar o Plano de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD, apresentado a Secretaria de Meio Ambiente
e Turismo - SEMATUR resultados das ações (Prazo: 60 dias);
III – Fica vetado o exercício da atividade extrativa de areia nos terraços e aluviões localizados nas margens do rio Branco,
devendo tais atividades serem praticadas apenas nos bancos móveis de areia localizados no eixo do leito do rio Branco, trecho
DNPM 873.487/2008;
IV – Manter em condições de uso na mina, medicamentos e equipamentos para atendimento de emergência, em caso de
acidentes com trabalhadores;
V – Deverá adotar dispositivo técnico que permita o retorno da água ao rio sem que cause qualquer tipo de ação que favoreça
o desenvolvimento de processos erosivos na margem do rio Branco;
VI - Deverá apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, dentro do prazo de 60 dias, Plano de
Emergência e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
VII – Fica estabelecido que somente poderá explorar atividade de mineração de areia por sucção no leito do rio Branco na área
requerida, trecho DNPM 873.487/2008;
VIII – Apresentar Plano de Lavra para o trecho DNPM 873.487/2008, como requisito necessário para o desenvolvimento da atividade;
IX - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;
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. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
- 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 Ambiental, 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 publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM nº 4.016, de 04 de
dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal nº 649 de 10/11/2004 e Art. 176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual nº
11.235 de 10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM nº 3.925 de 30/01/2009 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº
2009-0094/TEC/LS-0046, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois) anos, a Geraldo Mutti de Almeida Neto – Mineração GM,
inscrito no CNPJ sob nº. 40.541.625/0001-85, nas coordenadas geográficas (S:11°59’06" / W:44°58’03"), localizada no Povoado de
Cantinho do senhor dos Aflitos, margem do rio Branco, zona rural, neste município de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de atividade de exploração de areia por dragagem nos bancos móveis de areio no leito do rio Branco, com produção
de 6.500 T/ano (seis mil e quinhentos Toneladas por ano), em área de 49ha78a (quarenta e nove hectares e setenta e oito ares) sob
Autorização de Pesquisa DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral Nº873.487/2008, mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna pública a Licitação na Modalidade CONCORRÊNCIA nº 03/
2010 regida pela Lei Federal Nº 8.666/93, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada visando a Execução da obra de Urbanização
do Bairro Santa Luzia, neste Município de Barreiras. A abertura dos envelopes realizar - se - a no dia: 30 de Setembro de 2010 às 09:00 horas
na sede desta Prefeitura, situada na Avenida Cleriston Andrade Nº 729. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos disponíveis
para aquisição na Prefeitura Municipal de Barreiras, mediante pagamento da taxa de R$ 100,00 (cem reais) referente aos custos de reprodução
gráfica. Informações (77) 3614-7115.
Barreiras, Ba – 30 de Agosto de 2010

Sidney Magalhães dos Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria Nº 080/2009

