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Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900
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Melhorar a qualidade dos serviços
prestados na área de saúde para a popu-
lação carente é uma ação constante da
Prefeitura. Por esse motivo, a atual ges-
tão realiza nos principais bairros da cida-
de a ‘Feira de Saúde’, onde é montada
uma estrutura com toldos e unidades mó-
veis, e prestados serviços médicos e
odontológicos à comunidade.

“O nosso objetivo é proporcionar maior
comodidade à população. Os moradores de
muitos bairros distantes dos postos de saú-
de, na maioria das vezes, não procuram o
atendimento médico, por isso, periodicamen-
te realizamos uma feira de saúde em cada
bairro carente da cidade”, comentou o co-
ordenador da feira, Francisco Antônio Vi-
tória Lima.

Durante o evento também são realiza-
das palestras sobre as formas de preven-
ção ao mosquito da dengue, chagas e o ca-
lazar, além de doenças sexualmente trans-
missíveis como a Aids.

Feira de Saúde também será realizada
na zona rural de Barreiras

De acordo com a Secretaria de Saúdea
feira também será estendida para a zona
rural de Barreiras, beneficiando ainda mais
moradores da cidade.

“Parabenizo a toda equipe da Secretaria
de Saúde por mais essa iniciativa. Proporci-
onar o acesso da comunidade ao atendimento

Programação da Feira de
Saúde na zona urbana

29/02 - Vila Brasil
28/03 - Vila Amorim
30/05 - Ribeirão
13/06 - São Miguel
29/08 - Vila dos Funcionários
26/09 - São Pedro

Zona Rural

20/02 - Rio Branco (Sucuruiu)
19/03 - Vau do Teiú
16/04 - Bezerro
21/05 - Barrocão de Baixo
04/06 - Mucambo
16/07 - Campoerê
20/08 - Escola do Cerradão
17/09 - Vau da Boa Esperança

FOTOS WASHINGTON LUIZ

médico e odontológico é fundamental para o
desenvolvimento da nossa cidadania. Consi-
dero que esse projeto está obtendo bastante
êxito e ressalto o empenho que a Secretaria
de Saúde está tendo para a prestação des-
ses serviços à comunidade mais carente”,
disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Mais de 5 mil pessoas já foram atendidas nas Feiras de Saúde

Na Feira de Saúde é prestado atendimento
médico e odontológico à população
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PORTARIA GAB.  Nº 17, de 22 de janeiro de 2008.

Nomeia Comissão de avaliação Social e Econô-
mica para auxiliar nos trabalhos da Comissão
de Regularização Fundiária, nomeada pela Por-
taria 151/2007 e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei, RESOL-
VE:

Art. 1º  Criar a Comissão de avaliação Social e Econômica para
auxiliar nos trabalhos da Comissão de Regularização Fundiária, nome-
ada pela Portaria 151/2007, visando atender os requisitos das Leis
Municipais: 457/99 de 06 de Julho de 1999 e 549/01 de 18 de Dezem-
bro de 2001.

Art. 2º A Comissão criada pelo artigo anterior será composta pe-
los seguintes membros e presidida pelo primeiro:

· Ronney Rocha Martins Sudré – Secretaria do Trabalho e Promo-
ção Social;

· Luiz Lélis Costa – Secretaria do Trabalho e Promoção Social;
· Ayala Maria Pereira Figueiredo - Secretaria de Educação, Cultu-

ra, Esporte e Lazer;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e

revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE PARCERIA

TERMO DE PARCERIA, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS/BA e a FUNDAÇÃO BA.

Pelo presente Termo de Parceria, de um lado o  MUNICÍPIO DE
BARREIRAS/BA,  por meio de sua Prefeitura Municipal, inscrita no
CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede na Av, Clériston Andra-
de, nº 729, centro – Barreiras-Ba, neste ato representado por seu Pre-
feito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante denomi-
nado MUNICÍPIO, e, de outro lado, a FUNDAÇÃODE APOIO
APESQUISA  E DESENVOLVIMENTO DO OESTE BAIANO, es-
tabelecida à Av. Ahylon Macedo nº 11, Bairro Morada Nobre, Barrei-
ras - BA, CEP 47.806-180, inscrito no CNPJ nº. 01.866.071/0001-
34, neste ato representado pelo seu sócio diretor Sr. Mário Josino
Meirelles,  doravante denominado FUNDAÇÃO BA, resolvem cele-
brar o presente  TERMO DE PARCERIA, mediante as disposições
expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Parceria tem como objeto o apoio financeiro

à FUNDAÇÃO BA, com a finalidade de realização dos “Dias de Cam-
po”, que, tem por finalidade a realização de trabalhos de melhoramen-
to genético de plantas, fertilidade de solos, controle fitossanitário, dentre
outros contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da re-
gião Oeste da Bahia.

§ 1º - Os eventos serão realizados nos dias 29 de fevereiro, 08 e
15 de março, na fazenda Strobel, Fazenda Maria Gabriela e Agropecu-
ária Ceolin respectivamente e, em contrapartida a logomarca do mu-
nicípio será inserida em todos os materiais promocionais (convites,
folderes, cartazes, outdoor, etc.), espaço para colocação de banner,
menção do município no evento, citação nos veículos de comunica-
ção onde o evento for divulgado, bem como a disponibilização de um
espaço físico na parte externa no local das inscrições, no evento pas-
sarela da soja, para a instalação de um toldo de 06x06, para uso da
Prefeitura Municipal de Barreiras.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

DO MUNICÍPIO

Como apoio financeiro, aqui ajustado, o MUNICÍPIO se compro-
mete a repassar à FUNDAÇÃO BA, a importância de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que deverá ser aplicado único e exclusivamente no
objeto do termo de parceria, em nome da FUNDAÇÃO BA c/c 28768-
7 – agência 0231-3 no Banco do Brasil S/A. até o dia 13 de fevereiro
de 2008.

DA FUNDAÇÃO BA

Obriga-se ainda a somente aplicar os recursos provenientes
do presente termo exclusivamente no objeto e na finalidade a
que se destinam, previstos na cláusula primeira.

Obriga-se a fazer constar o apoio do MUNICÍPIO em todo mate-
rial promocional, espaço para colocação de banner, menção do muni-
cípio no evento, citação nos veículos de comunicação onde o evento
for divulgado, bem como a disponibilização de um espaço físico na
parte externa no local das inscrições, no evento passarela da soja,
para a instalação de um toldo de 06x06 para uso da Prefeitura Munici-
pal de Barreiras.

Obriga-se ainda a não utilizar indevidamente a marca da PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BARREIRAS.

CLAUSULA SEXTA  - DA ORIGEM DOS RECURSOS

PORTARIA GAB.  Nº 33, de 18 de fevereiro de 2008.

Exonera, a pedido, do Setor de Seleção, Avaliação e Desen-
volvimento do Servidor

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH6, Setor
de Seleção, Avaliação e Desenvolvimento do Servidor, a Srª Jose-
fa Rodrigues Costa, lotada na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Finanças.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESI-
DENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  001/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Resi-
dencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2006, celebrado
em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de LO-
CATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-
95, com sede do poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729
– Centro, neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, o Sr.
JOÃO MARQUES DA SILVA, brasileiro, CPF nº 012.044.085-72  e
RG nº  791.041 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Amphilópio
Lopes, 20 – Centro - Barreiras-Ba, doravante denominado LOCA-
DOR, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e contratado o
que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segun-
da e terceira do Contrato 001/2006. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter em
funcionamento a ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA para
a continuidade dos cursos lá ministrados;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para o
funcionamento da escola;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico fi-
nanceiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do IGP-
M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula setenta
e cinco por cento), passando para R$ 940,00 (novecentos e quarenta
reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total do contrato,
de R$ 11.280,00 (onze mil duzentos e oitenta reais) por ano. O aluguel
deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamente
ao LOCADOR que deverá ir receber no endereço do contratante loca-
tário.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02 08– Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e
Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades Educacionais.
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02.09.00 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico
e Agronegócio

ATIVIDADE: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da Sec. de
Desenv. Econômico e Agronegócio

UNIDADE: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

A FUNDAÇÃO BA apresenta, neste ato, todos os documentos
legais  comprobatórios das obrigações jurídico legais que lhe foram
exigidas, os quais passam a integrar, em anexo, o presente Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para dirimir
quaisquer controvérsias relativas ao presente TERMO DE PAR-
CERIA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três) vias de igual
teor e forma, que vai subscrito pelas partes e testemunhas para que
surta os seus legais e jurídicos efeitos
.

Barreiras-BA, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

____________________________________________
Fundação de Apoio a Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano

– FUNDAÇÃO BA
Mário Josino Meireles

Diretor Executivo
Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 294, de 01 de novembro de 2007.

Inclui representantes da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer na Comis-
são Permanente de Avaliação Funcional, no-
meada pela Portaria 284/2007.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei, RESOLVE:

Art. 1º Incluir membros da Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer na Comissão Permanente de Avaliação Funcional.

Art. 2º À Comissão nomeada pela Portaria 284/2007 com o intuito
de atender o disposto no artigo 31 da Lei nº 762/2007, que institui o
Novo Plano de Cargos e Salários será acrescida os seguintes membros:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Titular: Mércia Liana de Almeida

Suplente: Keila Abgail Sales do Carmo dos Santos
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e

revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESI-
DENCIAL
Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  064/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Resi-
dencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 064/2006, celebrado
em 23/02/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de LO-
CATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-
95, com sede do poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729
– Centro, neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a
Sra. HAYDÊE COSTA MARMORE, brasileira, CPF nº 268.017.525-
53  e RG nº 3.298.069  SSP/BA, residente e domiciliado na Av. Presi-
dente Vargas, nº 426 – Centro – Barreiras-BA, doravante denominada
LOCADORA, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e
contratado o que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segun-
da e terceira do Contrato 064/2006. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público, bem como o con-
vênio firmado para manter em funcionamento o PROGRAMA SENTI-
NELA no desenvolvimento das atividades pertinentes a ele;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para o
desenvolvimento das atividades do Programa;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico finan-
ceiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado

para reajuste dos contratos de aluguel;
Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)

meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do IGP-
M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula setenta
e cinco por cento), passando para R$ 1.415,00 (hum mil quatrocen-
tos e quinze reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total
do contrato, de R$ 16.980,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta
reais) por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao
mês vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber no
endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.15.00 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente.
Atividade: 08.243.046.2.148 – Apoio as Atividades do Programa

Sentinela.
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contrata-
dos, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que
surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.

_________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

_________________________________
HAYDÊE COSTA MÁRMORE

CPF: 268.017.525-53

Testemunhas:

1._________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº, 323 de 11 de dezembro de 2007.

“Nomeia Comissão de Supervisão para o
Processo de Avaliação de Desempenho dos
servidores do Magistério.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras resolve:

Art. 1º - Nomear Comissão de Supervisão para o Processo
de Avaliação de Desempenho dos servidores do Magistério,
composta pelos servidores adiante enumerados e que deverá

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contrata-
dos, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que
surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.

___________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
João Marques da Silva

CPF: 012.044.085-72

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - terça-feira, 19 de fevereiro de 2008        ANO 3  -  Nº 631

funcionar sob a presidência do primeiro, são eles:
· Edmilson Domingues do Rego;
· Maria Verônica Porto;
· Zélia da Silva Barbosa;
Art. 3º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 021, de 25 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a empresa São Francisco
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes
Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR Nº 2007-0039/TEC/LS-0033, com Pareceres
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa São Francisco Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda., inscrita no CNPJ sob nº. 07.817.189/0006-
63, localizada no Aeroporto Comercial de Barreiras, Serra da
Bandeira, neste município de Barreiras - BA, para operação de
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para aeronaves,
com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 80 m3

(oitenta metros cúbicos), mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:

I - Operar o empreendimento de acordo com o projeto
apresentado e em concordância com as normas técnicas brasileiras;

II - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento
os equipamentos e sistemas de detecção contra vazamentos,
derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques, de acordo
com as normas técnicas e ABNT pertinentes;

III - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento
o sistema de combate a incêndio, realizando anualmente manutenção
dos seus equipamentos;

IV - Promover treinamento de combate a incêndio e explosões
a todos os funcionários;

V - Informar imediatamente ocorrência de vazamentos;

VI - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos
sólidos até posterior coleta pela Prefeitura Municipal;

VII – Apresentar à SEMATUR, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia;

VIII – Efetuar, antes do vencimento desta licença, teste de
estanqueidade nos tanques subterrâneos de armazenamento de

combustível do posto;

IX – Apresentar Registro de Autorização da Agência Nacional
de Petróleo – ANP.

Art. 2º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/
ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Autorização Ambiental, 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 Estadual de
Administração dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 021, de 25 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a empresa São Francisco
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes
Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01
firmado entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a
Prefeitura Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e
incisos, do Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que
do processo SEMATUR Nº 2007-0039/TEC/LS-0033, com
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado,
RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa São Francisco Comércio de Combustíveis e
Lubrificantes Ltda., inscrita no CNPJ sob nº. 07.817.189/0006-
63, localizada no Aeroporto Comercial de Barreiras, Serra da
Bandeira, neste município de Barreiras - BA, para operação de
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para aeronaves,
com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 80 m3

(oitenta metros cúbicos), mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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