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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS  

EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 043/2022 . 

PORTARIA SEMMAS Nº 043/2022 de 12 de agosto de 2022. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, 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 2022.0000178.TEC.ASV.0002, com Parecer Técnico favorável ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos à Tobias Almeida Schmidt, Pessoa 

Física, inscrita no CPF sob o nº 982.232.085-04, com endereço à Rua São Diogo, Nº 640 A, Morada Nobre, neste município de Barreiras – BA,  para 

implantação de uma Ponte com extensão estimada de 35,00m no Córrego Sanguesuga, necessitando de Autorização de Supressão de Vegetação 

Nativa – ASV para uma área de 0,0981 hectares, no imóvel denominado Fazenda Rio de Janeiro, S/N, Zona Rural, nesta cidade de Barreiras – BA, no 

entorno das coordenadas geográficas (UTM) 23L, Datum SIRGAS 2000 (X/Y): 392067,18/8682273,74, respeitando-se as informações apresentadas 

em mapa planimétrico e as coordenadas geográficas dos memoriais descritivos apresentados ao processo, mediante o cumprimento da legislação 

vigente e das seguintes condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- 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 o volume estimado é de 6,8022 m³/ha ou 10,2033 st/ha perfazendo um volume total de 0,6673 m³ ou 1,0009 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 originário da supressão de vegetação nativa deverá ser consumido 

internamente para benfeitorias ou uso doméstico no próprio imóvel com a confecção de postes, mourões e cercas, sempre que aproveitável para este 

fim. Os materiais inservíveis para a utilização descrita acima, ou seja, aqueles com especificações técnicas inferiores para a confecção de cercas, 

serão enleirados e queimados legalmente através da emissão do ato administrativo DQC (declaração de Queima Controlada) realizado junto ao 

INEMA. Art. 6º- Este ato administrativo só terá validade após a publicação da Licença de Instalação vinculada ao processo SEMATUR nº: 

2022.0000218.TEC.LI.0001. 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. - Esta Autorização, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, devem ser mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 11. - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 

Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, 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. - 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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS  

PORTARIA SEMMAS Nº 0044/2022 de 12 de agosto de 2022..            

PORTARIA SEMMAS Nº 0044/2022 de 12 de agosto de 2022.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, 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 suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2022.0000218.TEC.LI.0001, com Parecer Técnico 

favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Implantação (LI), válida por 03 (três) anos, à Tobias Almeida Schmidt, 

Pessoa Física, inscrita no CPF sob o nº: 982.232.085-04, com endereço à Rua São Diogo, N°640 A, Bairro Morada Nobre, Barreiras-BA, para a 

atividade de Infraestrutura de Transporte para implantação de uma ponte com extensão de 35 metros e largura de 12 metros, no imóvel rural 

denominado Fazenda Rio de Janeiro, S/N, Zona Rural, Barreiras – BA, situado sob as Coordenadas geográficas UTM (Datum SIRGAS 2000): X/Y: 

392067,18/8682273,74, respeitando-se as informações apresentadas em mapa planimétrico e as coordenadas geográficas dos memoriais descritivos 

apresentados ao processo, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes 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 SEMMAS 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 Sustentabilidade – SEMMAS, 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 Sustentabilidade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS  

EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 0045/2022. 

PORTARIA SEMMAS Nº 0045/2022 de 12 de agosto de 2022.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, 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 suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2021.0000835.TEC.LI.0001, com Parecer Técnico 

favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Implantação (LI), válida por 02 (dois) anos, à Caci Imóveis, Pessoa 

Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 26.258.816/0001-03, com sede à Rua das Turbinas, N°120, Bairro Barreirinhas, Barreiras-BA, para a atividade de 

Criações Confinadas de bovinos, com capacidade de 150 cabeças, no imóvel rural denominado Fazenda Passagem Funda, S/N, Zona Rural, Barreiras 

– BA, situado sob as Coordenadas geográficas UTM (Datum SIRGAS 2000): X/Y: 494801/8651134, respeitando-se as informações apresentadas em 

mapa planimétrico e as coordenadas geográficas dos memoriais descritivos apresentados ao processo, mediante o cumprimento da legislação vigente 

e dos condicionantes constates  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 SEMMAS 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 Sustentabilidade – SEMMAS, 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 Sustentabilidade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS  

EXTATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 046/2022. 

PORTARIA SEMMAS Nº 046/2022 de 12 de agosto de 2022. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS, 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 2021.0000740.TEC.ASV.0009, com Parecer Técnico favorável ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos à Caci Imóveis LTDA, Pessoa 

Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.258.816/0001-03, com sede à Rua das Turbinas, Nº 120, Barreirinhas, neste município de Barreiras – BA,  para 

implantação de um empreendimento de Pecuária em confinamento, necessitando de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa – ASV para uma 

área de 15,78 hectares, no imóvel denominado Fazenda Passagem Funda, S/N, Zona Rural, nesta cidade de Barreiras – BA, no entorno das 

coordenadas geográficas (UTM) 23L, Datum SIRGAS 2000 (X/Y): 494801/8651134, respeitando-se as informações apresentadas em mapa 

planimétrico e as coordenadas geográficas dos memoriais descritivos apresentados ao processo, mediante o cumprimento da legislação vigente e das  

condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Esta portaria aprova o Plano de Salvamento de Fauna, 

autorizando seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 3º - O rendimento de volume total de material lenhoso gerado no processo desta 

supressão é de 73,18 m³/ha. 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 Todo material lenhoso resultante do processo de supressão 

da vegetação será consumido internamente na propriedade, bem como poderá ser comercializado para terceiros interessados mediante emissão de 

DOF (Documento de Origem Florestal). Os demais materiais não utilizáveis serão enleirados e queimados através da emissão do ato administrativo 

DQC (declaração de Queima Controlada). Art. 6º- Este ato administrativo só terá validade após a publicação da Licença Simplificada vinculada ao 

processo SEMATUR nº: 2021.0000835.TEC.LI.0001. 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 SEMMAS 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 Sustentabilidade – SEMMAS, 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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PUBLICAÇÃO DE CONTRATO 

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE Nº 079/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2761/2022 

CONTRATO Nº 0436/2022 

ASSINATURA: 15/08/2022. 

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARREIRAS 

CONTRATADA: GABA – Grupo de Anestesiologistas de Barreiras - Ltda, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 08.079.141/0001-53, com sede a Rua 

Guadalajara, Nº 203, Quadra D, Lotes nº. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10, Vila Dulce – Barreiras-BA, CEP: 47800-271 

Valor Global: R$ 2.017.680,00 (dois milhões, dezessete mil, seiscentos e oitenta reais). 

OBJETO: A prestação de serviços médicos especializados de ANESTESIOLOGIA pelo (a) CONTRATADO (A), integrante da rede privada de serviços 

de saúde localizado (a) no município de Barreiras, aos usuários do Sistema Único de Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 

CONTRATANTE, conforme relacionado abaixo e o disposto nas cláusulas seguintes com o discriminado na Tabela Municipal de Procedimentos 

Cirúrgicos, Clínicos e com Finalidade Diagnóstica (Anexo I e II), constante da Cláusula 6ª deste instrumento. 

Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde - FMSB 

Projeto/Atividade: 2068 – Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar; 

Elemento da Despesa:  33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas: 

Fonte de Recurso: 0214 –Transferência Fundo a Fundo Re. Sus - Governo Federal 6102 – Recebimento de Impostos e Transferência de 

Impostos Saúde 15% 

 

 

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 036/2017. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, amparado no artigo 78, inciso XII da Lei Federal no. 8.666/93, 

determina a RESCISÃO UNILATERAL do Contrato nº 036/2017, decorrente da Dispensa de Licitação nº 026/2017, tendo como partes o MUNICÍPIO 

DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 08.595.187/0001-25, e o DANTAS DE SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.617.863/0001-05, pelo presente instrumento de RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL, na melhor forma do 

direito, rescindir o contrato de forma que a partir do dia 12 de maio de 2022, extinguiram-se as obrigações assumidas por ambas as partes. Ass.do 

termo de rescisão: 12/08/2022. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


