PORTARIA N°338, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018
Dispõe sobre a nomeação para cargo de Secretário Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 Nomear para o cargo de Secretário Escolar, da Escola Municipal Professora Cleonice Lopes o Sr. Marcos Luiz Goiano da Silva.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 04 de outubro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 183/2018
“Dispõe sobre a regularização/revisão imobiliária por supressão de lote que deu origem a uma Rua na Quadra “N” o lote 13, do Loteamento
Sandra Regina, para fins de regularização urbana, e dá outras providências”.

O PREFEITO 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 que lhe confere parecer técnico da SEINFRA e jurídico emitido no processo administrativo de nº 005281.17.01;
CONSIDERANDO a identificação de alterações já implantadas para a construção da Rua Ruy Barbosa na Quadra “N” do citado loteamento;

CONSIDERANDO que o Lote 13 foi suprimido e o objeto de regularização, tratam-se dos lotes 12 e 14 áreas já consolidadas que devem ser alterada
através do presente decreto;
CONSIDERANDO ainda que, há a necessidade de retificar/alterar a planta da Quadra “N”, tendo em vista a supressão de um lote;
CONSIDERANDO que a necessidade de reconhecer novamente o Lote 13, a realidade atual da Quadra “N”.

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a planta da Quadra “N” do Loteamento “Morada da Lua”, especificamente em razão da supressão de um lote, devendo ser
respeitada a lógica sequencial de modo que o lote 14, passe a ser o Lote 13 para fins de regularização urbana, segundo a nova Planta Topográfica e
Memorial Descritivo em anexo, que passam a fazer parte integrante do presente decreto.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 05 de setembro de 2018

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 071/2018
PORTARIA SEMATUR Nº 071/2018 de 04 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 2018.0000002.TEC.LS.0001, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença
Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a Claro S.A, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n o 40.432.544/0851-18, com sede na Rua
Cecília Meireles, nº 21, Centro, Barreiras-BA, atividade de Estação Rádio Base de telefonia celular com potência do transmissor de 20 W, localizada na
Rua Abílio farias, nº49, Parque Santa Lucia, Zona Urbana, município de Barreiras – BA, coordenadas geográficas: X 12º08’59,1” Y 44º59’49,7”,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2ºEstabelecer 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. 3.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. 4.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 PORTARIA SEMATUR Nº 072/2018

PORTARIA SEMATUR Nº 072/2018 de 04 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 2018.0000556.TEC.LS.0022, com Parecer Técnico favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença
Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, ao Posto Macaúbense Ltda, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n o 40.605.115/0005-58 com
sede na Rua Coronel Emiliano Balbino, nº 59, Centro, Barreiras-BA, atividade de Posto de Venda de Gasolina e outros combustíveis com capacidade
de armazenamento de 90,00 m³ (noventa metros cúbicos) de combustíveis, no mesmo local e município, sob as coordenadas UTM (X/Y): 499982,543 /
8656966,938, 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. 3.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. 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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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037A/2017

1° Termo Aditivo, Proc. Adm. Nº 1331/2018 – Dispensa. N° 027/2017 - Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locador(a): JOELMA
ALVES VILELA COSTA, CPF: 540.066.781-34. Objeto: Locação de imóvel não residencial destinado ao funcionamento do Programa Idade Viva, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Contrato n° 037A/2017. Ass.: 20/09/2018, Vigência: 12 meses. Valor
Global: R$ 96.000,00 Fund. Legal: art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.
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