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PORTARIA GAB. Nº. 336, de 05 de maio de 2009.
“Prorroga por mais 30 (trinta) dias o prazo da conclusão
dos trabalhos, concedidos a comissão especial, nomeada
pela Portaria n. 251/09”.
A Prefeita Municipal de Barreiras - BA, no uso das
atribuições que lhe confere os artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras - BA, da forma que autoriza
o artigo 28 e seus incisos da mesma Lei, RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar nos termos do § 7º do artigo 138 da Lei
n. 617/03, por mais 30 (trinta) dias, o prazo da conclusão
dos trabalhos da comissão especial, nomeada pela Portaria
n. 251/09, publicada no Diário Oficial do Município, nº.
907, em 24 de abril de 2009, que “Nomeia Comissão Especial para apurar, através de procedimento administrativo, irregularidades da Coleta de Lixo pela empresa Júlio
Simões Transportes e Serviços Ltda. no município de Barreiras”.
Art. 2º - A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos artigos 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 a partir do 60º (sexagésimo) dia da validade da Portaria 251, de 20 de março de
2009.

PORTARIA GAB. Nº 340, de 15 de Maio de 2009.
Conceder Licença Simplificada, válida por dois anos, a
Glauber de Castro e Outro.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência 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 20090004/TEC/LS-0003, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

II - Implantar programa de fiscalização das Áreas de Reserva Legal do referido projeto, através da fixação de placas
informativas, interrupção de todos os acessos internos para
terceiros e proibição da caça;
III - Enviar a SEMATUR - Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições
de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade das equipes de
aplicação de agrotóxicos;
V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de
embalagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução
das mesmas às lojas comerciais onde foram adquiridos,
conforme estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto
Nº 6.033 de 08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com
placa o local onde é feita a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxico;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de
monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo,
através de amostragens e exames laboratoriais, efetuando
as necessárias correções;
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 identificação das Áreas de Reserva
Legal com placas nas Fazendas Café do Rio Branco I e II,
conforme modelo IBAMA ou SEMA/IMA;
IX – 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 09/93;
X – Deverá efeutar regularmente a limpeza do sistema
SAO (Separação Água/Óleo) que serve a área de abastecimento de combustível e lavagem de máquinas;

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Glauber de Castro e Outro, inscrito no CNPJ/
CPF sob nº. 881.086.866-87, proprietário das Fazendas
Café do Rio Branco I e II, com sede no Anel Rodoviário da
Soja, Km 30, neste município, para implantar 01 (um) pivô
central para irrigar uma área de 94,00 hectares, sendo que
67,85 ha (sessenta e sete hectares e oitenta e cinco ares) estão localizados dentro da Fazenda Café do Rio Branco I e
26,15 ha (vinte e seis hectares e quinze ares) estão localizados dentro da Fazenda Café do Rio Branco II, com cultura
de café, mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

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

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), conforme orientação de um profissional
em segurança do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

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

XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XIII – 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.
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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 publicação.

PORTARIA GAB. Nº 340, de 15 de Maio de 2009.
Conceder Licença Simplificada, válida por dois anos, a
Glauber de Castro e Outro.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência 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 20090004/TEC/LS-0003, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Glauber de Castro e Outro, inscrito no CNPJ/
CPF sob nº. 881.086.866-87, proprietário das Fazendas
Café do Rio Branco I e II, com sede no Anel Rodoviário da
Soja, Km 30, neste município, para implantar 01 (um) pivô
central para irrigar uma área de 94,00 hectares, sendo que
67,85 ha (sessenta e sete hectares e oitenta e cinco ares) estão localizados dentro da Fazenda Café do Rio Branco I e
26,15 ha (vinte e seis hectares e quinze ares) estão localizados dentro da Fazenda Café do Rio Branco II, com cultura
de café, mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos condicionantes.
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH4, de Coordenador de Desenvolvimento da Indústria e
Comércio, o servidor Carlos Henrique Souza Costa, lotado
na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico
e Agronegócios.
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 na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de junho de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/
BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão
de Coordenador de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, símbolo NH4, o Sr. Carlos Henrique Souza Costa,
CPF 034055594-72, RG 566210-94 SSP/BA, filho de Waldemar Batista Costa e Dulcinea Souza Costa, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado
EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 01 de Junho de 2009.

Carlos Henrique Souza Costa
Empossado
LEI Nº. 843/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

PORTARIA GAB. Nº 346, de 01 de Junho de 2009.
Nomeia o Coordenador de Desenvolvimento
Da Indústria e Comércio
A Prefeita 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, alterada em seu anexo I, pela Lei 585/2003
e conforme a Lei 675/2005, resolve:

“Altera o 2º da Lei Municipal nº. 824, de 19 de fevereiro
de 2009, que alterou a Lei Municipal nº 675, de 21 de junho de 2005, que por seu turno alterou as Leis Municipais
572/2002 e 585/2003, e dá outras providências”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam expressamente alterados os Anexos I e II do
artigo 2º da Lei Municipal nº. 824/09, que alterou a Lei Mu-
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nicipal nº. 675/05, que por seu turno alterou as disposições
contidas nas Leis Municipais nº. 572/02 e 585/03.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº. 844/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.
“Altera, no Plano de Cargos e Salários dos Servidores
Públicos Civis do Município, as disposições contidas
no Anexo II – Tabela Salarial, e dá outras providências”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições
contidas no Anexo II – Tabela Salarial, da Lei Municipal nº. 762/07, que dispõe sobre o Plano de Cargos e
Salários dos Servidores Públicos Civis do Município.
Art. 2º - Esta Lei produzirá seus efeitos retroativos
ao mês de abril de 2009, conforme dispõe o artigo 5º,
inciso XI da Lei Municipal nº. 762/07.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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LEI Nº 845/09, de 04 de junho de 2009.
Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos Servidores
Efetivos do Poder Legislativo do Município de Barreiras.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e fica sancionada a seguinte Lei:
Artigo 1ºFica concedido reajuste de 10% (dez
por cento), incidente sobre os vencimentos percebidos pelos servidores efetivos do Poder Legislativo,
retroativo a abril de 2009, conforme Artigo 5º, Inciso
XI da Lei Municipal nº 762/2007.
Artigo 2ºEsta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

LEI N˚ 846/009, DE 04 DE JUNHO DE 2009.
Institui nas Escolas Públicas Municipais, O Programa
Escolar de Xadrez Pedagógico-“Pró-Xadrez’’
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou
e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1˚ Fica introduzido o Ensino do Xadrez nas Escolas públicas municipais com os alunos de 5ª a 8ª série
do Ensino Fundamental, como componente curricular com carga horária mínima de uma hora semanal
através do “PROGRAMA ESCOLAR DE XADREZ
PEDAGÓGICO”, intitulado‘’PRÓ-XADREZ’’.
Parágrafo único: Caberá a cada escola pública municipal a adequação e execução do Programa de Xadrez
Escolar Pedagógico.
Art. 2º. O ensino do Xadrez nas escolas terá como
objetivo:
I - Desenvolver o raciocínio lógico dos alunos;
II - Canalizar o gosto dos alunos para atividades intelectuais;
III - Desenvolver habilidades de observação, reflexão,
analise e síntese;
IV - Compreender e selecionar problemas pela analise do contexto geral em que se valoriza a tomada de
decisões;
V - Melhorar o desenvolvimento dos alunos em todas
as áreas de estudo.
Art. 3º. Fica criada a Coordenadoria do Projeto Xadrez Escolar que ficará vinculada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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Art. 4º. A Coordenação do Projeto Xadrez Escolar
terá como objetivo:
I - Coordenar a equipe de professores envolvida no
ensino do xadrez nas escolas;

erais, suas autarquias ou fundações e empresas que
investem no desenvolvimento de crianças, jovens e
adolescentes.

II - Planejar e fiscalizar as atividades relacionadas ao
ensino de xadrez nas escolas;

Art. 10˚. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir
as disposições desta Lei, no Plano Plurianual – PPA
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para suprir as
dotações necessárias à implementação desta Lei.

III - Realizar torneios e/ou outros eventos relacionados ao xadrez, em conjunto com o Departamento de
Esportes;

Art. 11˚. O Poder Executivo baixará os Atos que se
fizerem necessários para a regulamentação da presente Lei.

IV - Promover a interação entre os enxadristas envolvidos no Projeto de Xadrez Escolar com outros do
Estado;

Art. 12˚. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

V - Propiciar capacitação continua aos professores e/
ou monitores envolvidos no Projeto Xadrez Escolar;
VI - Zelar pelo bom desenvolvimento do projeto e
aprendizado do xadrez nas escolas.
Art. 5º. Fica criada a Sala Municipal de Xadrez, sob
a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
.
Art. 6º. A sala Municipal de Xadrez terá como objetivo:
I. Aprimorar o nível de xadrez dos participantes do
Programa;
II. Esclarecer a população do por que do ensino do
xadrez para os alunos da rede municipal;
III. Repassar a historia e curiosidades relacionadas ao
xadrez;
IV. Ensinar os simpatizantes do xadrez do município,
que não tem a oportunidade de participar do Projeto
Xadrez Escolar;
V. Regionalizar o xadrez com a cultura local.
Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação adotará
as providências para a capacitação de professores e
contratação de monitores e instrutores treinados pela
coordenadoria do Projeto Xadrez Escolar.
Art. 8˚. O ensino do Xadrez Escolar será implantado
nas escolas públicas municipais, num prazo máximo
de 8 (oito) meses.
Art. 9˚. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Parágrafo Único. Poderão ainda serem obtidas verbas através de parcerias com órgãos estaduais ou fed-

