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ÓRGÃO/SETOR: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
EDITAL (Nº 001/2019)

EDITAL CGM N° 01, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre notificação, em face de servidores municipais, relacionados
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

-

TCM/BA,

através do Edital n° 511/2019, em situações que, em tese, possam estar
infringido normas legais.

Prezado(a) Servidor(a)

A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, nos termos do Edital n° 511/2019, do Tribunal de
Contas dos Municípios, em que o(a) relaciona como incurso em indícios de irregularidades no tocante ao exercício do seu
cargo público, no âmbito do Poder Executivo do Município de Xique-Xique, informamos que foi aberto Processo Administrativo
Disciplinar(PAD), por meio da Portaria n° 001/2019, publicada no diário oficial do município, edição de 10/10/2019, com o
objetivo de proceder a apuração da irregularidade apontada, ficando-lhe assegurado(a) o amplo direito de defesa.
Nesse contexto, fica o(a) servidor(a) relacionado no anexo 1, notificado a prestar informações, esclarecendo os fatos
apontados, podendo juntar documentos e demais elementos de prova em direito admitidos, no prazo de 06 (seis)dias corridos,
a contar da sua publicação, sob pena de perda do direito de se manifestar no referido processo administrativo.

Anexo à presente Notificação, segue descrição dos indícios apontados no relatório fornecido pelo Tribunal de Contas
dos Municípios, através do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

-

SIGA

-,

sobre os quais deverá prestar as informações e

esclarecimentos devidos.
Xique-Xique, 04 de outubro de 2019.

7

Eds&iJ

dos Santos
'

Controlador-Geral

Praça Dom Máximo, 384, Centro
CEP: 47400-00

(74) 36611455 Fax: 3661-1279

contato©xiquexique.ba.gov.br
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Anexo 1
Servidores com acúmulo de vínculo
Indicio

Servidor.
978.718.425-87

-

Acumulação irreqular de carqos

EDIVAN SANTOS OLIVEIRA

978.718.425-87 EDIVAN SANTOS OLIVEIRA

Descumprimento de jornada de trabalho

470.948.345-00

-

GILDETE CARVALHO DE SOUZA

Acumulação irreqular de carqos

470.948.345-00

-

GILDETE CARVALHO DE SOUZA

Descumprimento de jornada de trabalho

046.225.055-50

-

MARICELIA CHAGAS ALMEIDA

Descumprimento de jornada de trabalho

-

019.955.505-23 PONCIANO LOPES NUNES

Descumprimento de jornada de trabalho

097.980.305-59 TEREZINHA DE JESUS SANTOS DA SILVA

Servidor ativo com mais de 75 anos

-

-

063

C

Praça Dom Maximo 384 Centro
CEP: 47.400-00

s

to236t20l

(74) 3661 1455 Fax 3661 1279

contato@ xiquexique,ba.gov.15r
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 474/2019)

GABINETE DO
PREFEITO

ªindª-im

DECRETO Nº 474/2019, 29 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre Autorização de Supressão da
Vegetação Nativa (ASV), válida pelo prazo de
02
(dois)
anos,
concedida
ao

empreendimento

Agropecuária

Tabaréu

LTDA,
inscrita
sob
nº
CNPJ:
15.312.105/0001—53, localizado na Fazenda
Santo Antônio, Distrito de Nova lguira, s/n,
CEP, 47400-000 Xique—Xique/BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribunções legais que lhes confere o art.81, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e alterações
posteriores,
juntamente
com 'o
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DO
MEIO
AMBIENTE
E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, no exercício de suas atribuições que lhe foi conferida pela
Lei Complementar Nº140 de 08 de dezembro de 2011, fundamentada na Resolução CONAMA nº
237/97, artigos 2º e 6ª, parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10431 de 20 de

dezembro de 2006; Decreto Estadual 14.024 de 06 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual
14.032 de 15 de junho de 2012, Resolução CEPRAM nº 4.420. de 11 de novembro de 2015, na Lei
Municipal nº 947 de 12 de maio de 2009, Regimento interno do Conselho Municipal em defesa do
Meio Ambiente. regulamentado no Título lll — Dos instrumentos da Política Ambiental do Meio
Ambiente, capítulo Vl— Do licenciamento Ambiental, em consonância com o COMMA— Conselho
Municzpal de Meio Ambiente, Decreto Municipal nª088/2014, de 26 de fevereiro de 2014, tendo em
Vista o que consta do processo SEMADS/O44lZO19/LS, com Pareceres Técnicos favoráveis ao pleito,

CONSIDERANDO que a Supressão da Vegetação Nativa — ASV, de florestas e formações
sucessores em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs). mas apenas em empreendimentos licenciados ou
autorizados, ambientalmente, pelo Município;
CONSIDERANDO que ao município, observadas as atribuições dos demais entes
federativos, incumbe promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que
causem ou possam causar impactos ambientais de âmbito local, conforme topologia definida polos
respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, de acordo com o disposto no inciso XIV, alíneas
“a" e "b" do art. 9“ da Lei Complementar 140/2011;
CONSIDERANDO que no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos, obras
ou atividades, com áreas sujeitas a supressão de vegetação deverá ser incorporada estudos sobre a
fauna. sempre que for necessário, pelo órgão ambiental competente, bem como deverão estar
prewstos os locais de recepção dos animais silvestres e a sua manutenção, enquanto perdurar o
processo reintegração ao seu habitat:
CONSIDERANDO que a area requerida para supressão de vegetação, trata—se de área em
regeneração natural em situação de vegetação degradada.
CONSIDERANDO que o licenciamento objetiva um empreendimento em que o Município tem
fundamentação legal na Resolução CEPRAM 4.420/2015, anexo | código A2.2.3, onde se enquadra
como pequeno porte tC1).
CONSIDERANDO ainda que houve um equivoco na revogação do Decreto 217 de 15 de
setembro de 2017;

DECRETA
Art. 1u , Conceder Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos com o
prazo a partir da publicação deste Decreto ao empreendimento denominado Agropecuária Tabaréu
— LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.312105/000153, com sede no Povoado de Nova lguira, s/n,
Zona Rural Xique-Xique/BA, CEP' 47400-000. para retirada da cobertura de vegetação nativa numa
área de 541.39 hectares de Caatinga Arbustiva, localizado no Km 07. da estrada que liga Xique-Xique
ao distrito de Nova lguira, para a implantação de atividades agropecuárias e agricultura, delimitada
conforme poligonais formadas pelas coordenadas UTM (X/Y):

758,452/8807305 757.627/8807917 754.814/8.809.303 754.748/8808664
758.511/8807483 757.974/8.807.966 755.814/8.807.019 758.254/8.807.623 757.882/8 807.860
753,915/8809036 758.360/8.8076231 756.097/8.808.534 754.386/8.809.353 756 701/8808056
754.552/8.808.869
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! — Promover o curso de educação ambiental para os trabalhadores da empresa responsável pela
execução da supressão vegetal e a implantação do empreendimento.
ll — Fica contemplado no inventario florestal o volume estimado de 8.000 mª que corresponde a
11,999 St de lenha proveniente da supressão;
lll — Suprimir apenas o extrato arbóreo e arbustivo ao longo da faixa de servidão, preservando o
extrato que será mantido para conservação do solo e reduzir os riscos de aparecimento de processos
erosivos:
lV — Para cada espécie de Amburana cearensis (Umburana-de-cheiro) e Spondias tuberosa
(Umbuzeiro) suprimido durante a implantação do empreendimento, plantar na mesma micro bacia, 10
(Dez) mudas da mesma espécie, como medida compensatória;

V — Gerenciar a movimentação de maquinas, veiculos e pessoas nas operações de supressão de
vegetação no sentido de minimizar os impactos causados a fauna, em especial aquelas ameaçadas
de extinção constante no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, Vol, II

(MMA/2008);
Vl — Utilizar, durante a supressão metodologia que favoreça o afugentamento, coleta e/ou captura da

fauna silvestre, bem como de ninhos e enxames, atentando—se para arvores ocas e mortas, levando—
se em consideração a velocidade de deslocamento das diferentes espécies;
Vll — São vedadas as praticas de caça;

VIII — Definir previamente a supressão de vegetação, as áreas para afugentamento e soltura dos
animais, sendo estas similares as areas de origem, capazes de lhes fornecer abrigo e alimento;
|X — Executar as medidas mitigadoras de proteção a fauna silvestre de acordo com o Projeto Tecnico
apresentado ao SEMADS;
)( — Não explorar espécies florestais ameaçadas, conforme instrução normativa MMA 06/08, Portaria
IBAMA nº 113/95, instrução normativa do lBAMA nº 191/08 e Resolução CEPRAM;
Xl — Requerer previamente a SEMADS a competente licença, no casonde alteração do projeto;
Xll- Aplicar todas as medidas mitigadoras apresentadas nos projetos, com vista a reduzir ou eliminar
os possiveis efeitos adversos ao meio, por ocasião da implantação do projeto;
Xlll — O uso do fogo so' podera ser empregado atraves de queima controlada, conforme Art. 125, da
Lei do Estado da Bahia nº 10.431/2006, dependendo a mesma do registro no órgão licenciador.
XIV - O empreendimento devera conceder 80 mudas de plantas nativas e/ou exóticas para o viveiro
municrpal a titulo de compensação ambiental em virtude do processo de supressão vegetal para
instalação do empreendimento.
Art, 2º - O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Autorização de Supressão de
Vegetação implicará na sua revogação e na aplicação de sanções e penalidades previstas na
legislação ambiental, sem prejuízo de outras sanções e penalidade cabíveis.
Art, 3” - Os produtos e subprodutos originados da atividade autorizada deverão ser aproveitados
conforme estabelecido do art. 115 da Lei Federal nº 10.431/06 sujeitando—se ao art. 144 da mesma,

bem como a Portaria MMA 253/06.
Art. 4º » Estabelecer que esta licença, bem como cópia dos documentos relativos ao cumprimento das
condicionantes acima citados, seja mantida disponível a fiscalização e aos demais órgãos do Sistema
Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA, em especial a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 5“ — Esta licença refere—se a analise de viabilidade ambiental de competência da Secretária
Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou
Autorização das outras instancias no âmbito Federal, Estadual, quando couber, para que o mesmo
alcance seus efeitos legais.

WWW-'ª
&

Pinça Dom Maximo 384. Centro , CEP 47 4100—000

'A'

(74) 366571455
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Art.6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Registre, publique-se, cumpra-se.

Xique-XiquevBA, em 29 de Novembro de 2019.

ROBERTO RIVELINO DE SOUZA ROCHA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Wistiwtv
*

:iiiiizwwii.i.m.v

Praça Dom Máxima. 384. Centro - CEP: 47400—000

w :,,mv—WW,xlrle:wamimmimiiwi»«tºmumia—«Mªw
&

(74) 366141455
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DECRETO (Nº 475/2019)

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

&
DECRETO Nº 475/2019, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre Licença de Operação (LO), válida pelo prazo de

02 (dois) anos, concedida a HODIE SERVIÇOS TECNICOS
E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. CNPJ nº.
27.280.967l0001-80. com sede No SHN QUADRA 1,
CONJUNTO A, BLOCO E, SL 709/710, ASA NORTE, , CEP70701-000, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, LICENÇA para
Extração de Areia, no local denominado Canal do Guaxinim,
Municipio de Xique Xique—BA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhes confere o art.81, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e alterações
posteriores,
juntamente
com
o
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DO
MEIO
AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no exercício de suas atribuições que lhe foi conferida pela Lei
Complementar Nº140 de 08 de dezembro de 2011, fundamentada na Resolução CONAMA nº 237/97,
artigos 2ª e 6ª, parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de

2006; Decreto Estadual 14.024 de 06 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual 14.032 de 15
de junho de 2012, Resolução CEPRAM nº 4.420, de 11 de novembro de 2015, na Lei Municipal nº 947

de 12 de maio de 2009, Regimento interno do Conselho Municipal em defesa do Meio Ambiente,
regulamentado no Título III — Dos Instrumentos da Política Ambiental do Meio Ambiente, capítulo VI-

Do licenciamento Ambiental, em consonância com parecer do COMDEMA— Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Decreto Municipal nº088/2014, de 26 de fevereiro de 2014, tendo em vista
que consta no processo nº 045/2019/LO, com Pareceres Técnicos favoráveis ao pleito e
CONSIDERANDO que em virtude do processo de dragagem dos sedimentos para a obtenção
de areia. possibilita diminuição do assoreamento do curso d'água. facilitando a navegabilidade,
CONSIDERANDO que o municipio necessita de produtos minerais licenciados para o uso na
construção civil. no qual o aumento da oferta de areia, apresenta repercussões positivas para a
sociedade em geral. mediante o seu uso para fins diversos;
CONSIDERANDO que o uso e a ocupação do solo, incluindo a extração de areia, dependem
da autorização pública, que é concedida pela união, atraves da ANM — Agencia Nacional de Mineração;
CONSIDERANDO que a Licença de Operação e' o ato administrativo por meio do qual o órgão
ambiental competente permite o funcionamento do empreendimento, como pesquisas ou atividade
econômica. E que cabe ao órgão ambiental licenciador definir sanções e multas que promovam a
melhoria ambiental;
CONSIDERANDO que todo empreendimento que usa e explora materia prima de recurso

mineral depende de expressa autorização do órgão competente, conforme estabelece o Código de
Mineração Brasileiro. acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica fornecida por
profissmnal legalmente habilitado;
CONSIDERANDO que o direito de prioridade a obtenção da autorização de pesquisa ou
registro de licença atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre
para a fznalidade pretendida, a data da protocolização do pedido na Agencia Nacional de Mineração
(ANM), atendidos os demais requisitos cabíveis. estabelecido pelo Código de Minas (Decreto de Lei nº

227/1967),
CONSIDERANDO que estes empreendimentos são potencialmente empregadores de mão de
obra do município de Xique-Xique/BA;
CONSIDERANDO que a legislação no que trata a resolução CONAMA nº 237/97, que aborda
os procedimentos para licenciamento bem como estabelecer prazos de validade do licenciamento
emitidos,
CONSIDERANDO que a atividade necessita de Cadastro Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras;

www»:
Praça Dom Maximo

84, Centro

("3

(741 386141455
CFP A7 4007003“

VA meioambiente©xiquexigue oa gov br

&

http://pmxiquexiqueba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Terça-feira
05 de novembro de 2019
Ano III • Edição Nº 551

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-8Prefeitura Municipal de Xique-Xique - BA

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DECRETA
Art 1o « Conceder Licença de Operação, válida por 02 (dois) anos, com vigência a partir da publicação

deste
Decreto,
ao
empreendimento
denominado
HODIE
SERVIÇOS
TECNICOS
E
GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. CNPJ nº. 27.280.967I0001-80, com sede No SHN
QUADRA 1. CONJUNTO A, BLOCO E, SL 709/710, ASA NORTE, , CEP-70.701-000, BRASILIA,
DISTRITO FEDERAL, LICENÇA para Extração de Areia, no local denominado Canal do Guaxinim,
Municipio de Xique Xique-BA, numa área de 33,79 hectares, para extração mineral de Areia para fins
de construção civil, conforme requerimento formulado junto a Agencia Nacional de Mineração (ANM),

Processo ANM 871.348/2019, de 15I10I2019, Lavra localizada sob as Cºordenadas Geográficas:
LAT=—10º48'32"050 e LON=—42º43'37"840, mediante o cumprimento da legislação vigente e das
condicionantes ambientais abaixo relacionadas:
l — Quaisquer alterações no projeto executivo do empreendimento deverão ser comunicado
imediatamente a SEMADS;
Il — Efetuar o recolhimento e destinação final adequado de qualquer resíduo sólido das faixas marginais
da area requerida, ficando terminantemente proibida a deposição e/ou lançamento de quaisquer
resíduos ou produtos, em locais que possa direta ou indiretamente vir a comprometer a qualidade de
suas águas superficiais ou subterrâneas, causarem impactos paisagísticos ou danos ao meio biõtico;
Ill — Priorizar a contratação de mão de obra local no atual estágio do empreendimento com o fim de

minimizar o impacto socioeconomico, além do conhecimento das particularidades da regiao pelos
mesmos;
IV — Manter em condições adequadas de funcionamento dos equipamentos e sistemas de detecção e
proteção contra vazamento e derramamentos de óleo e combustíveis;
V — Não dragar a menos de 15 metros da margem do rio evitando danos a mata ciliar e proteção da

margem;
Vl — Não fazer dragagem em proximidades de ilhas, respeitando 15 metros a montante e a jusante;

Vll — Deverá respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme a Lei Federal nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, especialmente previsto no capitLTio ||, art. 4” e seguintes da referida lei;
VlIl — Não utilizar tanques com combustível fixo no local de operação e evitar derramamento de óleos
lubrificantes;
IX — Informar imediatamente a Secretária Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
quando da ocorrência de qualquer dano ambiental;
X — Colocar sinalização para orientação dos navegantes;
XI — Fornecer aos funcronarios EPI (Equipamento de Proteção Individual) adequando e compatível com

o exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o estabelecido na NR—B de
08/06/78, do Ministério do Trabalho e Empregcí';

XII — Não fazer dragagem próxima a captação de agua próxima a comunidade, sendo distãncia minima
de 400 m (quatrocentos metros):
XIII — Fazer o transporte com cobertura do material, evitando derramamentos e sujeiras ao meio
ambiente;
XIV — Não construir oficinas ou serviços de reparo em veiculos nas proximidades do rio;
XV — Qualquer an/ore nativa ou exótica que vier a ser suprimida “cortada" pelo empreendimento, o
mesmo tera que replantar 20 (vinte) mudas de espécies do bioma caatinga;
XVI — Apresentar a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a outorga de uso da
água ou dispensa da mesma;
XVII — Instalar placas padrão da SEMADS com identificação do empreendimento e número da licença
ambiental, com dimensões 1m >< 1,3m;
XVlll — Atender os seguintes aspectos relacionados a saude e segurança dos trabalhadores:
a) Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho que priorize
medidas preventivas de carater coletivo, envolvendo treinamento e capacitação, conforme normas
definidas pelo Ministério da Saude e do Trabalho e Emprego;
de
b) Adotar nas situações em que fizerem necessárias medidas de correção, a seguinte ordem
prioridade,
1- Eliminação da fonte de risco;
2- Controle de risco na fonte;
3- Controle do risco no meio ambiente e trabalho:

Praça Don“ Maximo 384. Cenlro
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4— Adoções de medidas de proteção individual, diminuição do tempo de exposição e utilizaçao
dos
Equipamentos de Proteção Individual — EPI, estes contemplado, quando as medidas de
proteção
contra os riscos de acidente e doenças relacionadas ao trabalho.

XIX- Implantar Programa de Educação Ambiental, devendo ser enviado a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relatórios de acompanhamento técnico das
atividades
acompanhadas de material de divulgação e registro fotográfico.
XXI - O empreendimento deverá conceder 900 mudas de plantas nativas e/ou exóticas
para o viveiro
municipal a titulo de compensação ambiental em virtude do processo de supressão vegetal
para
instalação do empreendimento.
Art. 2º - O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Licença de Operação implicará
na sua revogação e na aplicação de sanções e penalidades previstas na legislação
ambiental, sem
prejuízo de outras sanções e penalidade cabíveis.

Art. 3” - Estabelecer que esta licença, bem como cópia dos documentos relativos ao
cumprimento das condicionantes acima citados, seja mantida disponivel a fiscalização
e aos demais

órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA, em especial a Secretaria Municipal
do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Art. 4º - Esta licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência
da Secretária
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cabendo ao interessado
obter a Anuência
e/ou Autorização das outras instancias no ambito Federal, Estadual, quando couber,
para que a
mesma alcance seus efeitos legais.

Art.5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.
Registre, publique—se, cumpra-se.

Xique—Xique-BA, 29 de outubro de 2019.

Reinaldo Teixei
Prefeito do Municipi

ragê'F'iItio
e

' ue-Xique-BA

Roberto Rivelino de Souza Rocha
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Wan/ªka, ,.
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DECRETO (Nº 476/2019)

SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DECRETO Nº 476/2019, 29 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre Licença de Operação (LO), válida pelo
prazo de 02 (dois] anos, concedida ao a empresa
BASTOS & SILVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob nº
23.528237/0001-45, com sede na rua Desembargador

Montenegro, Nº 60, Bairro Fatima, CEP: 47.1000—000,
Barra—Bahia.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XlQUE-XIQUE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhes confere o art.81, inciso XXIX, da Lei Orgânica Municipal, e alterações
posteriores,
juntamente
com
O
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DO
MEIO
AMBIENTE
E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no exercício de suas atribuições que lhe foi conferida pela Lei
Complementar Nº140 de 08 de dezembro de 2011, fundamentada na Resolução CONAMA nº 237/97,

artigos 2º e sº, parágrafos e incisos do artigo 159 da Lei Estadual nº 10.431 de 20 de dezembro de
2006; Decreto Estadual 14.024 de 06 de junho de 2012, alterado pelo Decreto Estadual 14.032 de 15
de junho de 2012, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, na Lei Municipal nº 947 de

12 de maio de 2009. Regimento interno do Conselho Municipal em defesa do Meio Ambiente,
regulamentado no Título III — Dos Instrumentos da Política Ambiental do Meio Ambiente, capítulo VIDo licenciamento Ambiental, em consonância com o COMMA- Conselho Municipal de Meio Ambiente,
Decreto Municrpal nº088/2014, de 26 de fevereiro de 2014. tendo em vista que consta no processo nº
005/2017, com Pareceres Tecnicos favoráveis ao pleito.
CONSIDERANDO que em Virtude do processo de dragagem dos sedimentos para a obtenção
de areia, possibilita diminuição do assoreamento do curso d'água, facilitando a navegabilidade;
CONSIDERANDO que o municipio necessita de produtos minerais licenciados para o uso na
construção civil, no qual o aumento da oferta de areia, apresenta repercussões positivas para a
sociedade em geral, mediante o seu uso para fins diversos;
CONSIDERANDO que o uso e a ocupação do solo, incluindo a extração de areia, dependem
da autorização pública, que é concedida pela união, atraves do ANM — Agencia Nacional de Mineração.
CONSIDERANDO que a Licença de Operação e o ato administrativo por meio do qual o órgão
ambiental competente permite o funcionamento do empreendimento, como pesquisas ou atividade
econômica. E que cabe ao órgão ambiental licenciador definir sanções e muitas que promovam a
melhoria ambiental;
CONSIDERANDO que todo empreendimento que usa e explora materia prima de recurso
mineral depende de expressa autorização do órgão competente, conforme estabelece o Código de
Mineração Brasileiro, acompanhada da devida anotação de responsabilidade técnica fornecida por
profissional legalmente habilitado;

CONSIDERANDO que o direito de prioridade a obtenção da autorização de pesquisa ou
registro de licença, atribuído ao interessado cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre
para a finalidade pretendida, a data da protocolização do pedido no Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), atendidos os demais requisitos cabíveis, estabelecido pelo Código de
Minas (Decreto de Lei nº 227/1967);
CONSIDERANDO que estes empreendimentos são potencialmente empregadores de mão de
obra do municipio de Xique-Xique/BA:
CONSIDERANDO que a legislação no que trata a resolução CONAMA nº 237/97, que aborda
os procedimentos para licenciamento bem como estabelecer prazos de validade do licenciamento
emitidos:
CONSIDERANDO que a atividade necessita de Cadastro Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras;

DECRETA
Art tº - Conceder Licença de Operação, válida por 02 (dois) anos, com vigência a partir da publicação
deste Decreto, ao empreendimento denominado de BASTOS & SILVA LTDA-ME, inscrita no CNPJ
sob nº 23 528.237/0001-45, com sede na rua Desembargador Montenegro. Nº 60, Bairro Fátima, CEP:

um“

v
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47.1000—000. Barra, Estado da Bahia. para extração mineral de areia
para fins de construção civil,
conforme requerimento formulado ao Departamento Nacional de Produção
Mineral — DNPM (Processo

nº 870.164/2019), sendo que a lavra está localizada sob as coordenadas Geográficas
: X: -10º48'35"355
e Y. -42º43'15"354, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
condicionantes ambientais
abaixo relacionadas:
I — Quaisquer alterações

no

projeto

executivo

do

empreendimento

deverão

ser

comunicado

imediatamente a SEMADS;
Il — Efetuar o recolhimento e destinação final adequado de qualquer resíduo
sólido das faixas marginais
da area requerida, ficando terminantemente proibida a deposição
e/ou lançamento de quaisquer
residuos ou produtos, em locais que possa direta ou indiretamente
vir a comprometer a qualidade de
suas águas superficiais ou subterrâneas. causarem impactos paisagístico
s ou danos ao meio biótico;
Ill — Priorizar a contratação de mão de obra local no atual estágio
do empreendimento com o fim de
minimizar o impacto socioeconomico, alem do conhecimento das
particularidades da região pelos

mesmos,
IV — Manter em condições adequadas de funcionamento dos equipament
os e sistemas de detecção e
proteção contra vazamento e derramamentos de óleo e combustivei
s;
V — Não dragar a menos de 15 metros da margem do rio evitando
danos a mata ciliar e proteção da

margem;
Vl — Não fazer dragagem em proximidades de ilhas, respeitando 15 metros
a montante e a jusante;

Vll — Deverá respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme
a Lei Federal nº 12.651,
de 25 de maio de 2012, especialmente previsto no capitulo Il, art. 4º e
seguintes da referida lei;
VlIl — Não utilizar tanques com combustivel fixo no local de operação e
evitar derramamento de óleos
lubrificantes,
IX — Informar imediatamente a Secretária Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,
quando da ocorrência de qualquer dano ambiental;
X — Colocar sinalização para orientação dos navegantes:
Xl — Fornecer aos funcionários EPI (Equipamento de Proteção individual) adequando
e compatível com
o exercício de suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme o
estabelecido na NR-G de
08/06/78, do Ministério do Trabalho e Emprego;
Xll — Não fazer dragagem próxima a captação de água próxima a comunidade
, sendo distãncia mínima
de 400 m (quatrocentos metros);
XllI — Fazer o transporte com cobertura do material, evitando derramamentos
e sujeiras ao meio
ambiente;
XIV — Não construir oficinas ou serviços de reparo em veículos nas proximidad
es do rio;
XV — Qualquer arvore nativa ou exótica que vier a ser suprimida “cortada" pelo
empreendimento, o
mesmo tera' que replantar 20 (vinte) mudas de espécies do bioma caatinga;
XVI — Apresentar a Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
a outorga de uso da
água ou dispensa da mesma;
XVII — Instalar placas padrão da SEMADS com identificação do empreendimento
e número da licença
ambiental. com dimensões 1m >< 1,3m;
XVlII — Atender os seguintes aspectos relacionados a saude e segurança dos trabalhador
es:
a) 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;
b) Adotar nas situações em que fizerem necessárias medidas de correção, a seguinte ordem
de
prioridade:
1- Eliminação da fonte de risco;
2- Controle de risco na fonte:
3- Controle do risco no meio ambiente e trabalho;
4— Adoções de medidas de proteção individual, diminuição do tempo de exposição e utilização dos
Equipamentos de Proteção individual — EPI, estes contemplado, quando as medidas de proteção

contra os riscos de acidente e doenças relacionadas ao trabalho.

,

Cn Doni Máximo 354. Centro
kz ,P 47400000

a:

XlX- Implantar Programa de Educação Ambiental. devendo ser enviado a Secretária Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável relatórios de acompanhamento técnico das atividades
acompanhadas de material de divulgação e registro fotográfico.
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XX - O empreendimento devera conceder 80 mudas de plantas nativas e/ou exóticas para o viveiro
municipal a titulo de compensação ambiental em virtude do processo de supressão vegetal para
instalação do empreendimento.
Art. 2º - O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Licença de Operação implicará na sua
revogação e na aplicação de sanções e penalidades previstas na legislação ambiental, sem prejuizo de
outras sanções e penalidade cabíveis.
Art. 3” - Estabelecer que esta licença, bem como cópia dos documentos relativos ao cumprimento das
condicionantes acima citados, seja mantida disponivel a fiscalização e aos demais órgãos do Sistema

Nacional de Meio Ambiente — SISNAMA, em especial a Secretária Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.
Art. 4“ » Esta licença refere-se a analise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cabendo ao interessado obter a Anuência
e/ou Autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual, quando couber, para que a
mesma alcance seus efeitos legais.
Art.5ª — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre, publique-se, cumpra—se.
Xique-Xique, em 29 de Outubro de 2019.

Roberto Rivelino de Souza Rocha
Secretário Municipal do Meio Ambiente
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 001/2018)

EDITAL
DE
PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, Reinaldo
Teixeira Braga Filho, torna pública a celebração de Aditivo ao TERMO DE PARCERIA Nº 001/2018, com a
empresa INSTITUTO CHAPADA DE EDUCAÇÃO E PESQUISA (ICEP), doravante denominado ICEP, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.542.264/0001-89, para fins de
prorrogação do prazo contratual até 02 de maio de 2020, conforme Inciso I, do § 1o, do art. 57 da Lei 8.666/93 e
art. 13 da Lei 9.790/99. O presente Edital deverá ser afixado no local costumeiro, para conhecimento dos
interessados, conforme estabelecido no Art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Xique-Xique-BA, 02 de outubro de 2019.

______________________________________
Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal de Xique-Xique-BA

EXTRATO (TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº 066/2019)

EXTRATO DO 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 066/2019

Termo de Aditivo ao Contrato nº 066/2019, celebrado entre o Município de Xique-Xique – Estado da Bahia e a
empresa EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA, com sede na Avenida Centenário,
Edf Vitoria Center, nº 2883, 10º Andar, Sala 1005, Chame-Chame, Salvador-BA, Inscrita No CNPJ/MF Sob Nº.
16.041.592/0001-20, par fins de Majoração de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) ao valor original
do contrato, conforme Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93.

Xique-Xique - BA, 08 de outubro de 2019.

_________________________________
Reinaldo Teixeira Braga Filho
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO (Nº 007/2019)
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RUA QUINTINO BOCAIUVA, 258, CENTRO
XIQUE-XIQUE-BAHIA — CEP: 47400-000
TEL: (74) 3661-2140

RESOLUÇÃO DE Nº 07 DE 18 DE OUTUBRO DE 2019
DISPOE SOBRE DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA APLICAÇÃO FÍSICOFINANCEIRA DE SERVIÇOS/PROGRAMAS, GESTÃO DO PBF E GESTÃO
DO SUAS DO CO - FINANCIAMENTO DA ESFERA FEDERAL DO SUAS DO
ANO DE 2018.

O CMAS — O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, do
Municipio de Xique-Xique — Bahia em reunião extraordinária, realizada em 31
de janeiro de 2017, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Federal de nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 — Lei Orgânica de Assistência
Social — LOAS e a Lei Municipal 709/12 de junho de 2002, revogada pela Lei
1208/2017, deste município.

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal de Assistência Social —
CMAS é um órgão fiscalizador e deliberativo.

CONSIDERANDO,

o

principio

de

Economicidade,

legalidade

e

razoabilidade, depois da apreciação minuciosa por parte dos conselheiros

municipais de Assistência Social, não havendo irregularidades apontadas no
exercício financeiro 2018 Co - Financiamento do Governo Federal.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético anual da Execução Fisico-

Financeira Serviços/Programas, Gestão do PBF e Gestão do SUAS do
exercício de 2018 do Co - Financiamento Federal, sem ressalvas por

,

unanimidade pelos Conselheiros Municipais de Assistência Social.
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RUA QUINTINO BOCAIUVA, 258, CENTRO
XIQUE-XIQUE-BAHIA - CEP: 47400-000
TEL: (74) 3661-2140
Art. 2“ - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Xique-Xique-Bahia, 18 de outubro de 2019.

Francisco Marçal Filho

Presidente do Conselho Municipal de Assistê cia Social
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