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DECRETO N°195, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 07, do Loteamento Maria Lúcia.  

 

 
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 006310.18.01,  

 

D E C R E T A: 
 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 006310.18.01 o desdobramento do Lote 09, Quadra 07, com área total de 360,00 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Maria Lúcia, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da Comarca 

de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-38.715 em 13 de junho de 2018, de propriedade de DALVA DA SILVA, inscrita no CPF sob o 

n° 053.293.705-82.  

 

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

 

Lote P/09-A – 08,00 metros de frente com a Rua São Francisco; 08,00 metros fundo com o lote 10; 25,00 metros do lado direito com o lote 11; 25,00 

metros do lado esquerdo com parte do lote 09, perfazendo uma área total de 200,00 m² (duzentos metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

01.00.002.2132.001. 

 

Lote P/09-B – 06,40 metros de frente com a Rua São Francisco; 06,40 metros fundo com o lote 10; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 09; 

25,00 metros do lado esquerdo com o lote 07, perfazendo uma área total de 160,00 m² (cento e sessenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

01.00.002.2131.001. 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito em 20 de setembro de 2018. 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N°198 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 34, do Loteamento Morada da Lua.  

 

 
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 006978.18.01,  

 
D E C R E T A: 
 

 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 006978.18.01 o desdobramento do Lote 19, Quadra 34, com área total de 300,00 m² 

(trezentos metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da Comarca de 

Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO MARQUES DA SILVA E CIA LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n° 13.209.176/0001-08.   

 

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

 

Lote P/19-A – 06,00 metros de frente com a Rua Maria do Socorro Moura Chagas; 06,00 metros fundo com o lote 18; 25,00 metros do lado direito com 

o lote 21; 25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 19, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) - 

inscrição imobiliária n° 01.00.005.1671.001. 

 

Lote P/19-B – 06,00 metros de frente com a Rua Maria do Socorro Moura Chagas; 06,00 metros fundo com o lote 18; 25,00 metros do lado direito com 

parte do lote 19; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 17, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) - 

inscrição imobiliária n° 02.55.200.0108.001. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito em 21 de setembro de 2018. 

 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N°199 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 07, do Loteamento Residencial Alphaville.  

 

 
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 007025.18.01,  

 

D E C R E T A: 
 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 007025.18.01 o desdobramento do Lote 10, Quadra 07, com área total de 250,00 m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Residencial Alphaville, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício 

da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-32.842 em 05 de novembro de 2014, de propriedade de AVERLANDIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, inscrito no CPF sob o n° 829.186.865-49.   

 

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

 

Lote P/10-A – 05,00 metros de frente com a Rua Pai Heroi; 05,00 metros fundo com o lote 06; 25,00 metros do lado direito com o lote 09; 25,00 metros 

do lado esquerdo com parte do lote 10, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

01.00.006.1685.001. 

 

Lote P/10-B – 05,00 metros de frente com a Rua Pai Heroi; 05,00 metros fundo com o lote 06; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 10; 25,00 

metros do lado esquerdo com os lotes 01, 02, e 03, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição 

imobiliária n° 01.42.800.0038.001 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito em 24 de setembro de 2018. 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

DECRETO N°202 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra “L”, do Loteamento Flamengo.  

 

 
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 006418.18.01,  

D E C R E T A: 

 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 006418.18.01 o desdobramento do Lote 04, Quadra “L”, com área total de 360,00 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Flamengo, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da Comarca 

de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-3-12.823 em 03 de junho de 2015, de propriedade de ANTÔNIO GARCES DE OLIVEIRA, 

inscrito no CPF sob o n° 026.551.875-04.   

 

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

 

Lote P/04-A – 05,00 metros de frente com a Rua Curitiba; 05,00 metros fundo com o lote 25; 30,00 metros do lado direito com o lote 03; 30,00 metros 

do lado esquerdo com parte do lote 04, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

02.30.100.0142.001. 

 

Lote P/04-B – 07,00 metros de frente com a Rua Curitiba; 07,00 metros fundo com o lote 25; 30,00 metros do lado direito com parte do lote 04; 30,00 

metros do lado esquerdo com o lote 05, perfazendo uma área total de 210,00 m² (duzentos e dez metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

01.00.002.6476.001 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito em 25 de setembro de 2018. 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N°203 DE 26 DE SETEMBRO DE 2018 

  
Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 08, do Loteamento Jardim Bela Vista.  

 

 
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 007009.18.01,  

 

D E C R E T A: 
 

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 007009.18.01 o desdobramento do Lote 07, Quadra “08”, com área total de 360,00 m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Bela Vista, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da 

Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-2-20.646 em 22 de agosto de 2016, de propriedade de DENISE MARTINS DOS 

ANJOS, inscrita no CPF sob o n° 022.851.685-43.   

 

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

 

Lote P/07-A – 06,00 metros de frente com a Travessa Paulinho Coité; 06,00 metros fundo com o lote 08; 30,00 metros do lado direito com o lote 05; 

30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 07, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária 

n° 01.00.006.7184.001. 

 

Lote P/07-B – 06,00 metros de frente com a Travessa Paulinho Coité; 06,00 metros fundo com o lote 08; 30,00 metros do lado direito com parte do lote 

07; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 09, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 

01.10.800.0264.001. 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito em 26 de setembro de 2018. 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 063/2018 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 063/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que 

consta no processo SEMATUR nº 2018.0000448.TEC.LI.0005, com Parecer Técnico aprovado pela Resolução COMDEMA nº 014 de 28 de setembro 

de 2018, favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Instalação (LI), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras I Energia SPE 

Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

30.006.082/0001-42, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte A, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-

899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras I, 

potência Instalada total de 23,66 MW, em uma área total de 107,44 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste 

município de Barreiras – BA, coordenadas UTM: X 0491740 / Y 8668501 (Sirgas 2000), 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 - Este ato administrativo está vinculado ao processo de Autorização de Supressão 

de Vegetação Nativa SEMATUR de nº 2018-0000452/TEC/ASV-0007. Art. 4.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. 5.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 DE PORTARIA SEMATUR Nº 064/2018  

 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 064/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018-0000452/TEC/ASV-0007, com Pareceres 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , valida por 02 (dois) anos 

a Solar Barreiras I Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

30.006.082/0001-42, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte A, Fazenda Alto da 

Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente denominada Sertão Solar Barreiras I, 

potência Instalada total de 23,66 MW, numa área total de 107,44 hectares localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município 

de Barreiras – BA, coordenadas UTM (X/Y): (8.669.770,533/491.289,758); (8.669.741,972/491.289,712); (8.669.149,744/491.290,079); 

(8.668.696,157/491.602,176); (8.668.844,770/491.930,303); (491.930,749/8.668.250,455); (8.668.405,557/492.274,171); (8.667.811,542/492.274,325); 

(8.667.970,861/492.626,505); (8.667.375,748/492.626,730); (8.667.309,299/492.648,247); (8.667.234,834/492.486,639); (8.667.463,840/492.300,067); 

(8.667.743,837/492.071,953); (8.667.886,636/491,955,614); (8.668.195,686/491.720,912); (8.668.527,771/491.475,016); (8.668.605,713/491.419,007); 

(8.668.756,829/491.315,241); (8.668.984,392/491.158,982); (8.669.284,672/490.952,791); (8.669.722,391/491.183,434), (Sirgas 2000), 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, autorizando seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total de material lenhoso 

gerado no processo desta supressão é de um volume estimado de 12,7018 m³/ha ou 19,0528 st/ha perfazendo um volume total de 1.364,6900 m³ ou 

2.047,0350 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 os produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão 

aproveitados para uso dentro da própria propriedade. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a Licença Ambiental de Implantação expedida pela 

Portaria SEMATUR nº 063/2018 publicada em 01 de setembro de 2018. 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.  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

EXTRATO DA PORTARIA SEMATUR Nº 065/2018 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 065/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 de 31/10//2013 e, tendo em vista o 

que consta no processo SEMATUR nº 2018.0000449.TEC.LI.0006, com Parecer Técnico aprovado pela Resolução COMDEMA nº 015 de 28 de 

setembro de 2018,com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Instalação (LI), válida por 4 (quatro) anos, 

Solar Barreiras II Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

29.958.296/0001-30, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte B, Fazenda Alto da 

Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada 

Sertão Solar Barreiras II, potência Instalada total de 23,66 MW, em uma área total de 77,06 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da 

Serra II, neste município de Barreiras – BA, coordenadas UTM: X 0492087 / Y 8668596 (Sirgas 2000), 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 - Este ato administrativo está vinculado ao processo de Autorização de Supressão 

de Vegetação Nativa SEMATUR de nº 2018-0000453/TEC/ASV-0008. Art. 4.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. 5.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 DE PORTARIA SEMATUR Nº 066/2018  

 

PORTARIA SEMATUR Nº 066/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018-0000453/TEC/ASV-0008, com Pareceres 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , valida por 02 (dois) anos 

a Solar Barreiras II Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

29.958.296/0001-30, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte B, Fazenda Alto da 

Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada 

Sertão Solar Barreiras II, potência Instalada total de 23,66 MW, em uma área total de 77,06 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da 

Serra II, neste município de Barreiras – BA, coordenadas UTM (X/Y): (8.669.886,815/491.546,570); (8.669.665,703/491.546,667); 

(8.669.665,743/491.538,203); (8.669.261,740/491.538,479); (8.669.406,880/491.858,181); (8.669.212,495.491.858,467); (8.669.212,341/491.850,632); 

(8.668.808,280/491.849,850); (8.668.843,370/491.927,277); (8.668.690,398/492.186,129); (8.668.766,345/492.187,022); (8.668.766,301/492.177,464); 

(8.668.522,358/492.530,614); (8.668.328,114/492.530,667); (8.668.327,970/492.522,522); (8.667.923,777/492.522,199); (8.668.087,205/492.882,239); 

(8.667.892,596/492.882,468); (8.667.892,669/492.873,979); (8.667.489,332/492.874,461); (8.667.423,287/492.895,685); (8.667.414,418/492.876,436); 

(8.667.368,649/492.777,091); (8.667.309,290/492.648,250); (8.667.375,748/492.626,730); (8.667.970,861/492.626,505); (8.667.811,542/492.274,325); 

(8.668.405,557/492.274,171); (8.668.250,455/491.930,749); (8.668.844,770/491.930,303); (8.668.696,157/491.602,176); (8.669.290,605/491.602,500); 

(8.669.149,744/491.290,079); (8.669.770,533/491.289,758); (8.669.787,954/491.328,233); (8.669.817,532/491.393,557); (8.669.854,757/491.475,769), 

(Sirgas 2000), 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, autorizando seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total 

de material lenhoso gerado no processo desta supressão é de um  volume estimado de 12,702 m³/ha ou 19,0528 st/ha perfazendo um volume total de 

978,4330 m³ ou 1.467,6495 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 os produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora 

autorizada serão aproveitados para uso dentro da própria propriedade. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a Licença Ambiental de Implantação 

expedida pela Portaria SEMATUR nº 065/2018 publicada em 01 de setembro de 2018. 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 067/2018 

PORTARIA SEMATUR Nº 067/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que 

consta no processo SEMATUR nº 2018.0000450.TEC.LI.0007, com Parecer Técnico aprovado pela Resolução COMDEMA nº 016 de 28 de setembro 

de 2018, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Instalação (LI), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras III Energia SPE Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n
o
29.986.328/0001-00,com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de 

Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras III, potência Instalada total 

de 23,66 MW, em uma área total de 77,22 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA, 

coordenadas UTM: X 0492339 / Y 8668708 (Sirgas 2000), 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 - Este ato administrativo está vinculado ao processo de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa SEMATUR de nº 2018-

0000454/TEC/ASV-0009. Art. 4.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. 5.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 DE PORTARIA SEMATUR Nº 068/2018  

 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 068/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018-0000454/TEC/ASV-0009, com Pareceres 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , valida por 02 (dois) anos 

a Solar Barreiras III Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 
29.986.328/0001-00, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte C, Fazenda Alto da 

Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada 

Sertão Solar Barreiras III, potência Instalada total de 23,66 MW, em uma área total de 77,22 hectares, localizada nas Fazendas Alto da Serra I e Alto 

da Serra II, neste município de Barreiras – BA, coordenadas UTM (X/Y): (8.669.998,877/491.794,061); (8.669.568,604/491.795,221); 

(8.669.568,604/491.786,711); (8.669.374,157/491.786,102); (8.669.488,255/492.039,164); (8.669.494,200/492.044,005); (8.669.522,570/492.106,055); 

(8.669.115,273/492.106,104); (8.669.115,273/492.098,618); (8.668.920,654/492.098,270); (8.669.035,354/492.351,277); (8.669.043,487/492.360,343); 

(8.669.076,079/492.434,011); (8.668.669,327/492.434,014); (8.668.669,327/492.426,651); (8.668.474,984/492.426,411); (8.668.589,387/492.679,444); 

(8.668.593,570/492.685,488); (8.668.638,945/492.777,632); (8.668.230,659/492.778,486); (8.668.230,659/492.769,960); (8.668.036,257/492.769,998); 

(8.668.087,205/492,882,239); (8.668.150,665/493.023,277); (8.668.157,360/493.031,644); (8.668.202,562/493.130,162); (8.667.795,578/493.131,026); 

(8.667.795,588/493.122,572); (8.667.602,010/493.122,421); (8.667.541,802/493.152,930); (8.667.522,057/493.109,989); (8.667.464,258/492.984,550); 

(8.667.423,287/492.895,685); (8.667.489,332/492.874,461); (8.667.892,586/492.873.750); (8.667.892,596/492.882,468); (8.668.087,205/492.530,667); 

(8.667.923,777/492.522,199); (8.668.327,970/492.522,522); (8.668.328,114/492.530,667); (8.668.522,358/492.530,614); (8.668.362,078/492.178,064); 

(8.668.766,301/492.177,464); (8.668.766,345/492.187,022); (8.668.960,398/492.186,129); (8.668.808,280/491.849,850); (8.669.212,341/491.850,632); 

(8.669.212,495/491.858,467); (8.669.406,880/491.858,181); (8.669.261,740/491.538,479); (8.669.665,697/491.538,204); (8.669.665,703/491.546,667); 

(8.669.886,815/491.546,570); (8.669.912,389/491.603,051); (8.669.948,312/491.682,388), (Sirgas 2000), 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, autorizando seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total de material lenhoso gerado no processo desta 

supressão é de um  volume estimado de 12,4520 m³/ha ou 18,6780 st/ha perfazendo um volume total de 980,8480 m³ ou 1.471,2720 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 os produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão aproveitados para uso 

dentro da própria propriedade. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a Licença Ambiental de Implantação expedida pela Portaria SEMATUR nº 

067/2018 publicada em 01 de setembro de 2018. 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 069/2018 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 069/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 4.327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que 

consta no processo SEMATUR nº 2018.0000451.TEC.LI.0008, com Parecer Técnico aprovado pela Resolução COMDEMA nº 017 de 28 de setembro 

de 2018 favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença de Instalação (LI), válida por 4 (quatro) anos, a Solar Barreiras IV Energia SPE 

Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 

30.006.065/0001-05, com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte D, Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-

899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras IV, 

potência Instalada total de 23,66 MW, Subestação Coletora SSB, Canteiro de Obras e Almoxarifados, em uma área total de 102,45 hectares, 

localizados nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA, coordenadas UTM: X 0492921 / Y 8668736 (Sirgas 

2000), 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 - Este ato administrativo está 

vinculado ao processo de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa SEMATUR de nº 2018.0455.TEC.ASV.0010. Art. 4.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. 5.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 DE PORTARIA SEMATUR Nº 070/2018  

 

PORTARIA SEMATUR Nº 070/2018, de 01 de outubro 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 a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus 

parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 17/08/2016 e suas alterações, Lei Complementar 140/2011, de 08/12/2011, ainda a 

Resolução CEPRAM n° 4.327/2013 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº: 2018.0455.TEC.ASV.0010, com Pareceres 

Técnico e Jurídico, favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder  Autorização de Supressão de Vegetação Nativa , valida por 02 (dois) anos 

a Solar Barreiras IV Energia SPE Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n
o 
30.006.065/0001-05, com endereço a com sede na Rua Aeroporto, s/n, Parte D, 

Fazenda Alto da Serra, Zona Rural, CEP 47.819-899, município de Barreiras, Estado da Bahia como produtor independente, para Usina Solar 

Fotovoltaica denominada Sertão Solar Barreiras IV, potência Instalada total de 23,66 MW, Subestação Coletora SSB, Canteiro de Obras e 

Almoxarifados, em uma área de 102,45 hectares, localizados nas Fazendas Alto da Serra I e Alto da Serra II, neste município de Barreiras – BA, 

coordenadas UTM (X/Y): (8.670.114,437/492.049,277); (8.669.504,462/492.049,277); (8.669.645,733/492.361,277); (8.669.051,252/492.361,280); 

(8.669.199,767/492.689,277); (8.668.605,284/492.689,277); (8.668.761,045/493.033,277); (8.668.166,563/493.033,277); (8.668.325,950/493.385,277); 

(8.667.863,513/493.386,854); (8.667.994,103,493.662,052); (8.668.058,097/493.796,911); (8.668.190,988/493.727,044); (8.668.332,964/494.059,732); 

(8.668.230,846/494.104,793); (8.668.023,196/494.197,593); (8.667.646,200/493.379,411); (8.667.954,133/494.047,707); (8.667.740,852/493.584,832); 

(8.667.646,200/493.379,411); (8.667.541,802/493.152,930); (8.667.602,010/493.122,421); (8.667.795,858/493.122,572); (8.667.795,578/493.131,026); 

(8.668.202,562/493.130,162); (8.668.157,360/493.031.644); (8.668.150,743/493.023,403); (8.668.036,257/492.769,998); (8.668.230,657/492.769,960); 

(8.668.230,659/492.778,486); (8.668.638,945/492.777,632); (8.668.593,570/492.685,488); (8.668.589,387/492.679,444); (8.668.474,984/492.426,411); 

(8.668.669,327/492.426,651); (8.668.669.327/492.434,014); (8.669.076,079/492.434,011); (8.669.043,487/492.360,343); (8.669.035,354/492.351,277); 

(8.668.920,667/492.098,270); (8.669.115,273/492.098,405); (8.669.115,273/492.106,055); (8.669.522,570/492.106,055); (8.669.494,200/492.044,005); 

(8.669.488,255/492.039,164); (8.669.374,157/491.786,102); (8.669.568,630/491.786,711); (8.669.568,604/491.795,221); (8.669.998,877/491.794,061), 

(Sirgas 2000), 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, autorizando seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento total 

de material lenhoso gerado no processo desta supressão é de um  volume estimado de 12,7020 m³/ha ou 19,0530 st/ha perfazendo um volume total de 

1.301,3710 m³ ou 1.952,0565 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 os produtos e/ou subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão 

nativa ora autorizada serão aproveitados para uso dentro da própria propriedade. Art. 6º- Este ato administrativo convalida a Licença Ambiental de 

Implantação expedida pela Portaria SEMATUR nº 069/2018 publicada em 01 de setembro de 2018. 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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Proc. Adm. Nº 1315/2018 – Dispensa. N° 83/2018 - Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locador: NELSON ORLANDO DA SILVA 

ALEX, CPF: 354.193.427-15. Objeto: Locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento do CAM – Centro de Atenção à Mulher, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Contrato n° 213/2018. Ass.: 19/09/2018, Vigência: 12 meses. Valor 

Global: R$ 151.200,00 Fund. Legal: art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 149/2017 

Proc. Adm. Nº 1.317/2018- PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada:  ELETRO SYSTEM 

COMÉRICO DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/ MF, sob o n° 01.312.565/0001-77. OBJETO DO CONTRATO:  

Contratação de pessoa jurídica visando à locação de impressoras multifuncionais a serem utilizadas para atender as necessidades de diversas 

Secretarias Municipais deste Município de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 

Prorrogação de Prazo do Contrato nº 149/2017 por um novo período de 12 (doze) meses, e reposição de saldo integral no valor de R$ 100.800,00 

(cem mil e oitocentos reais). Ass.: 19/09/2018. - João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2018 

Proc. Adm. Nº 1232/2018- INEXIGIBILIDADE nº 001/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada:  Editora FTD S/A, inscrita no 

CNPJ/ MF, sob o n° 61.186.490/0001-57. OBJETO DO CONTRATO:  Contratação de pessoa jurídica visando fornecimento de material didático e 

sistema de ensino SIM,  para utilização dos alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, requisitado pela Secretaria Municipal de 

Educação. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de valor em um percentual de 25%, ao valor original do contrato, equivalente ao valor de R$ 

198.181,00 (cento e noventa e oito mil cento e oitenta e um reais) ao contrato rato nº 002/2018. Ass.: 03/09/2018. - João Barbosa de Souza 

Sobrinho. Prefeito. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 148/2017 

Proc. Adm. Nº 1.249/2018- PREGÃO PRESENCIAL nº 26/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada:  OESTE CARTUCHOS 

LTDA, inscrita no CNPJ/ MF, sob o n° 14.722.071/0001-02. OBJETO DO CONTRATO:  Contratação de pessoa jurídica visando à locação de 

impressoras multifuncionais a serem utilizadas para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais deste Município de Barreiras, 

requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação de Prazo pelo período de 102 (cento e dois) 

dias, a  contar a partir do dia 20/09/2018. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2017 

Proc. Adm. Nº 1.236/2018- PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: ROBSON NEY SILVA- 

ME, inscrita no CNPJ nº 21.689.353/0001-10. OBJETO DO CONTRATO:  contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para 

atender as Unidades Hospitalares e suprir as necessidades das demais Secretarias do Município de Barreiras. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 

Prorrogação de Prazo do Contrato nº 128/2017, pelo período de 116 (cento e dezesseis) dias, a contar a partir do 06/09/21018. João Barbosa de 

Souza Sobrinho. Prefeito. 
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