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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR  

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 058/2019 

PORTARIA SEMATUR Nº 058/2019 de 22 de outubro de 2019. 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, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 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 2019.0000363.TEC.LS.0014, com Parecer Técnico favorável ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a Sandra Regina Combustíveis Ltda, pessoa 

jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 03.131.522/0001-10, com sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 606, Bairro Jardim Ouro Branco, Barreiras 

- BA, para Postos de Venda de Gasolina e Outros Combustíveis atividade capacidade de armazenamento de 120,00 m³ (cento e vinte metros cúbicos) 

de combustíveis, no mesmo local e município, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 zona 23 L (X/Y): 501056,655/8657334,225, 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. 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR  

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 059/2019 

 

PORTARIA SEMATUR Nº 059/2019 de 22 de outubro de 2019. 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, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 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 2019.0000621.TEC.LS.0027, com Parecer Técnico favorável ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a Patagônia Soluções Integradas Eireli, 

pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 13.700.452/0003-90, com sede no Aeroporto na Rodovia BA 826, s/n, Serra da Bandeira, Zona Rural, 

Barreiras - BA, para Postos de Venda de Gasolina e Outros Combustíveis atividade capacidade de armazenamento de 20,00 m³ (cinquenta metros 

cúbicos) de combustíveis Querosene JET, no mesmo local e município, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 zona 23 L (X/Y): 

499805,297/8664377,491, 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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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, ESPORTE E LAZER 

EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo 

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público e considerando o contido no Edital nº 001/2019, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 

A CONVOCAÇÃO dos selecionados relacionados no anexo para comparecerem ao departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada no Centro Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - 

BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, com a documentação necessária (cópias 

legíveis acompanhadas dos originais ou autenticadas), conforme itens 2.1 e 15.1 do Edital 001/2019. 

a) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o emprego, consubstanciada no não exercício de outro emprego, emprego ou função 

pública;  

b) Declaração atualizada dos respectivos bens;  

c) Certidão de quitação de obrigações eleitorais;  

d) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino); 

e) Carteira profissional emitida pelo conselho da classe;  

f) Prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

g) Laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência); 

h) Prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99; 

i) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos no Anexo I deste Edital, para 

o emprego pretendido;  

j) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;  

k) Os Candidatos que tenham participado do Processo Seletivo com no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos 

respectivas funções após completarem 18 (dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 (dezoito) anos para 

ser empossado;  

l) Ter escolaridade exigida para o exercício da função mediante diploma de Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC;  

m) Apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou Casamento, Fotografia 

3x4 colorida e recente;  

n) Título de eleitor;  

o) Comprovante de residência atualizado;  

p) Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com a função de opção do Candidato, comprovada por meio de análise da 

Comissão Especial do Processo Seletivo, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com a 

função;  

q) Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço declarado, comprovando a inexistência de ações civis e 

criminais (com trânsito em julgado).  

r) Declaração de acúmulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira. 

 

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital implica na exclusão 

do convocado no Processo Seletivo. 

 

Barreiras, em 22 de outubro de 2019. 
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EXTRATO DO SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 175/2017. 
 

Proc. Adm. Nº 3620/2019- Concorrência Pública nº 004/2017 - Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS –, estabelecida na sede e foro na Rua 

Edgard de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, Contratada: AIM COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C 

LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 63.079.008/0001-05, situada na Rua Anibal Alves Barbosa, nº 429 – Bairro: Centro-Barreiras. OBJETO DO ADITIVO: 

Prorrogação de Prazo do Contrato nº 175/2017, pelo período de 12 (doze) meses, e reposição de valor de forma integral, fixado R$ 2.900.000,00 (dois 

milhões e novecentos mil reais), a contar a partir da data de assinatura, conforme dotação orçamentaria supra e solicitação da secretaria municipal de 

Administração. Ass.: 02/10/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 

 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 0244/2019 

Proc. Adm. 0197/2019, Pregão Eletrônico n° 008/2019 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa: LARA FARMA PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 11.304.902/0001-38. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento parcelado de 

Medicamentos, Manipulados e Dispositivo Contraceptivo, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. Contrato 0244/2019. Ass.: 09/07/2019. 

Vigência: 12 meses. Valor Global: R$ 27.252,20. Fund. Legal: Lei federal 8.666/93 e alterações. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 


