RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 124, DE 12 DE JUNHO DE 2018.
O Decreto nº 124, de 12 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial do Município em 12 de junho de 2018, que dispõe sobre o horário de expediente
dos órgãos administrativos do Poder Executivo Municipal nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018, necessita,
por lapso de digitação, da seguinte correção:

No art. 1º, onde se lê: (...) Fica facultado o expediente no âmbito dos órgãos administrativos do Poder Executivo Municipal nos dias em que os jogos
da Seleção Brasileira de Futebol se iniciarem às 9h, 11h ou 12h. (...).

Leia-se: (...) Fica suspenso o expediente no âmbito dos órgãos administrativos do Poder Executivo Municipal nos dias em que os jogos da Seleção
Brasileira de Futebol se iniciarem às 9h, 11h ou 12h.(...).

Gabinete do Prefeito em 20 de junho de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
-Prefeito de Barreiras-
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DECRETO N° 134, DE 15 DE JUNHO DE 2018
Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 09, do Loteamento Parque da Cidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 005099.1801,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 005099.18.01 o desdobramento do Lote 09, Quadra 09, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Parque da Cidade, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-3-33.470 em 10 de janeiro de 2013, de propriedade de SERTANEJA NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12.266.756/0001-66.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/09-A – 5,00 metros de frente com a Avenida Paralela; 5,00 metros fundo com o lote 20; 25,00 metros do lado direito com o lote 08; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 09, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 04.17.000.0149.001.

Lote P/09-B –5,00 metros de frente com a Avenida Paralela; 5,00 metros fundo com o lote 20; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 09; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 10, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
04.17.000.0155.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 15 de junho de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 262, DE 20 DE JUNHO DE 2018
Dispõe sobre a exoneração a pedido do Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, a Servidora Laisa Macêdo Brandão, matricula n° 42658, do exercício do cargo de provimento efetivo de Professor, da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2018.

Gabinete do Prefeito em 20 de junho de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 033/2018, de 20 junho de 2018.
PORTARIA SEMATUR Nº 033/2018, de 20 junho de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e o Termo de Convênio nº 019/2014 entre o Instituto de Meio
e Recuso Hídrico-INEMA e a Prefeitura Municipal de Barreiras, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos,
do Decreto Estadual n° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.579 de 06/03/2019 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2018.000373/TEC/ASV-0004, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização de Supressão de
Vegetação Nativa, valida por 02 (dois) anos a Enory Pelizza, Pessoa Física inscrita no CPF sob o nº: 442.785.199-15, com endereço na Rua Rondônia,
QD 29, LT 11, Centro, Luís Eduardo Magalhães – BA, para implantar atividade de Agricultura de Sequeiro, em uma área total de 782,6080 ha na
Fazenda Quatro Meninas, Rodovia BA 459, km 26, 13,7 km estrada vicinal a direita, Zona Rural, neste município, sob Coordenadas em UTM zona 23
L, WGS84, (X/Y): (447.090,915/8.697.192,419); (448.793,425/8.697.304,880); (448.678,356/8.692.694,058); (446.980,752/8.692.581,492), mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2.º - Esta portaria aprova o Plano
de Salvamento de Fauna, incluindo seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total de material lenhoso gerado no processo
desta supressão é estimado de 5,9208 m³/ha ou 8,8812 st/ha perfazendo um volume total de 4.633,6654 m³ ou 6.950,4981 st..Art. 4º - Os produtos e
subprodutos originados de atividade autorizada deverão ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual 10.431/2006 sujeitando-se
o transporte ao Art. 144 da mesma e à Portaria MMA253/2006 que dispõe sobre a necessidade de registro de tais produtos no “Sistema – DOF” para o
controle informatizado do transporte e de seu armazenamento. Art. 5º- Conforme informado na Declaração de Aproveitamento Socioeconômico e
Ambiental dos produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão aproveitados no uso na fabricação de
mourões, bioenergia, e uso variados na implantação de do empreendimento. Art. 6º- Este ato administrativo só será valido, após a expedição da
Autorização por Procedimento Especial de Licenciamento Ambiental, pelo Instituto de Meio Ambiente e Recurso Hídrico-INEMA, da atividade objeto da
supressão, requerida através do Processo SEIA nº 2018.001.125205/INEMA/REQ. Art. 7º - O descumprimento pelo requerente das atividades
previstas no Projeto Técnico torna nulos os Artigos anteriores. Art. 8º - Considerando o quanto disposto no Artigo 3º do Decreto Estadual 14.024/12, a
análise do presente processo observou os fundamentos do Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 11.235/08. Art. 9.º - Todos os atos
administrativos posteriores e relacionados a este instrumento deverão observar as disposições normativas regulamentadas pelo Decreto 14.024/12.
Art. 10.º - Estabelecer que esta Autorização, 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 Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 11.º - Essa Portaria
refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter
anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais. Art. 12.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior-Secretário Municipal do Meio
Ambiente e Turismo.
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EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 034/2018, de 20 de junho de 2018.
PORTARIA SEMATUR Nº 034/2018, de 20 de junho de 2018. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa
Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do
processo SEMATUR nº: 2018.0000287.TEC.LI.0012, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental
Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, Posto Serra Geral Comércio de Combustíveis LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº:
09.263.502/0001-80,com sede na Avenida Ruy Barbosa, nº 1.528, Bairro Vila Regina , Barreiras - BA para atividade de Posto de Vendas de Gasolina e
Outros Combustíveis com a capacidade de armazenamento de 60 m³ (sessenta metros cúbicos), no mesmo local e município, sob Coordenadas
Geográficas: UTM 0500371,00S / 8655878,00W, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constante na integra desta
portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Estabelecer 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 Nacional de Meio Ambiente SISNAMA. Art. 3º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR,
cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a
mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior- Secretário
Municipal do Meio Ambiente e Turismo
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PORTARIA SEMATUR Nº 035/2018, de 20 de junho de 2018.
PORTARIA SEMATUR Nº 035/2018, de 20 de junho de 2018.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Municipal Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa
Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia - SEMA 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° 16. 963/2016 de 17/08/2016, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.420 de 27/11/2015 e, tendo em vista o que do
processo SEMATUR nº: 2018.0000287.TEC.LS.0006, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental
Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, DT Combustíveis Ltda, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ sob o nº: 08.546.610/0001-05 ,com sede na
Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2.024, Bairro Novo Horizonte , Barreiras - BA para atividade de Posto de Vendas de Gasolina e Outros
Combustíveis com a capacidade de armazenamento de 120,00 m³ (cento e vinte metros cúbicos) de combustíveis, no mesmo local e município, sob
Coordenadas Geográficas: UTM X: 502357,533 / Y: 8657660,505, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na
integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Estabelecer 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 Nacional de Meio
Ambiente - SISNAMA. Art. 3º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber,
para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes
Júnior- Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo.
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AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2018 .
Inexigibilidade de Licitação nº 075/2018

A Secretaria Municipal de Educação Cultura , Esporte e Lazer do município de Barreiras –BA , comunica que se encontra a disposição o edital de
Chamamento Publico para a contratação de profissionais para arbitragem de eventos esportivos promovidos pelo município conforme calendário
anual elaborado pela Diretoria de Esporte e Lazer, Os interessados poderão inscrever-se diretamente na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer do Município de Barreiras, situada no Centro Empresarial Barreiras, Rodovia 020, KM 0, Nº 31, Vila Rica, mediante preenchimento de Solicitação
de Credenciamento e apresentação dos documentos exigidos neste chamamento, entre 13h00 e 18h00 e/ou pela internet através de formulário
disponibilizado em link no site oficial da Prefeitura de Barreiras (www.bareiras.ba.gov.br licitações ), devendo também enviar toda documentação
requerida devidamente digitalizada e autenticado para o e-mail: credenciamento2018@barreiras.ba.gov.br órgão vinculado à Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer , o recebimento dos envelopes das propostas com o prazo para o recebimento no período de 21 de junho de 2018 a 06 de
julho de 2018 . Mais informações nos endereço acima.

Barreiras 20 de junho de 2018

Cátia Pereira Aires de Alencar
Secretaria Municipal de Educação
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