EDITAL 01/2017 – Processo Seletivo

A Secretária de Assistência Social e Trabalho, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e considerando o contido no Edital nº 01/2017, resolve

TORNAR PÚBLICO

A convocação dos selecionados relacionados no anexo para comparecerem à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, localizada no
Centro Empresarial de Barreiras, Rod, BR 020, nº 31, Barreiras - BA, nos dias 26 e 27 de junho de 2018, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h,
com a documentação necessária conforme item 11 do Edital 01/2017.

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital, implicam na
exclusão do convocado no Processo Seletivo.

Barreiras, em 25 de junho de 2018.

KARLÚCIA CRISÓSTOMO MACÊDO
Secretária Municipal
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EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 036/2018.
PORTARIA SEMATUR Nº 036/2018, de 25 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 celebrado 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 2018.000388/TEC/ASV-0005, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder
Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, valida por 02 (dois) anos a empresa Agropecuária Mata do Puba S/A, Pessoa Jurídica inscrita no
CNPJ: sob o nº: 34.406.199/0001-74, com sede na Rua Juvencio Herodilio, 33, Vila dos Sais, Barreiras – BA, para implantar atividade de Agricultura
de Sequeiro, em uma área total de 669,7411 ha, na Fazenda Mata do Puba, localizada na Rodovia BR 242, 12 km de LEM sentido Barreiras,
acesso a direita, Zona Rural, neste município, sob Coordenadas em UTM zona 23 L, WGS84, (X/Y): , (429.957,802/8.665.448,539);
(430.498,816/8.660.561,316); (429.507,762/8,660.451,606); (430.098,616/8.661.097,044); (428.568,071/8.662.459,666); (428.262,802/8.665.217,236);
(428.448,677/8.665.242,601); (428.468,245/8.665.096,075); (428.665,805/8.665.123,062); (428.646,733/8.665.269,628), mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos condicionantes constantes 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 7,8202 m³/ha ou 11,7303 st/ha perfazendo um volume total de 5.237,5150 m³ ou 7.856,2725 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 e bioenergia. 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
2018.001.126461/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.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº. 1766/2017. ADMINISTRADA: Sra. PATRICIA JEANE ARRUDA DE ASSIS. Matrícula nº. 11.441. DECISÃO: Considerando o
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município de Barreiras/BA (fls. 32 a 33), proferido nos autos, acompanho-o na íntegra e adoto seus
fundamentos expostos na citada manifestação jurídica, acolhendo ainda o Relatório Final da Comissão Processante para DETERMINAR o
arquivamento dos autos. Barreiras, 25 de Junho de 2018. Versiany de Paula Moreira Roque, Secretária Municipal de Administração e Planejamento.
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