DECRETO Nº 412/2016
DECRETO Nº 413/2016

“Dispõe sobre a alteração das Quadras A, B, C, D e Chácaras A e B
do Loteamento Jardim São Paulo (Ampliação V), no município de
Barreiras-BA para fins de regularização fundiária urbana, e dá
outras providências”.

“Dispõe sobre a alteração da Quadra 07 do Loteamento Jardim Ouro
Branco, no município de Barreiras-BA para fins de regularização
fundiária urbana, e dá outras providências”.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e,

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Lei 6.766/99, que o

CONSIDERANDO o disposto no artigo 40 da Lei 6.766/99, que o

Município poderá regularizar o Loteamento já executado que não foram

Município poderá regularizar o Loteamento já executado que não foram

observados as determinações do ato administrativo de licença, para

observados as determinações do ato administrativo de licença, para

evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa

evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa

dos direitos dos adquirentes de lotes;

dos direitos dos adquirentes de lotes;

CONSIDERANDO que a proposta de regularização tem por finalidade

CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pela

regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado,

companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, tem por finalidade

permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a

regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado,

possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de

permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a

Imóveis competente;

possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de
Imóveis competente;

CONSIDERANDO ainda que, as quadras objeto de alterações não
constam como áreas públicas;

CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual;

CONSIDERANDO a necessidade de adequá-las à realidade atual;

CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao
meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.

CONSIDERANDO por fim, que as alterações não causam prejuízos ao
meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do loteamento
aprovado.
DECRETA:
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a Planta do Loteamento “São Paulo (Ampliação
V)”, neste município de Barreiras-BA, aprovada originalmente por meio

Art. 1º - Fica alterada a Planta do Loteamento “Jardim Ouro Branco”,
neste município de Barreiras-BA, aprovada originalmente por meio de
Decreto, especificadamente em razão da regularização da Quadra 07 do

de Decreto, especificadamente em razão da regularização das Quadras
referido loteamento, para fins de regularização fundiária urbana, segundo
A, B, C, D e Chácaras A e B do referido loteamento, para fins de
a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em anexos, que passam
regularização fundiária urbana, segundo a nova Planta Topográfica e
a fazer parte integrante do presente Decreto.
Memorial Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante do
Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,

presente Decreto.

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira

Antonio Henrique de Souza Moreira

Prefeito de Barreiras

Prefeito de Barreira
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RESOLUÇÃO COMDEMA nº 002/2016.
“Constitui e nomeia a Câmara Especial Recursal-CER, para o exame e julgamento, como segunda instância administrativa, dos recursos
interpostos em autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA”.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento em seu Regimento Interno, e
CONSIDERANDO que lhe compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente;
CONSIDERANDO o quanto previsto nos arts. 57 e 58 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Barreiras, e
CONSIDERANDO seu dever de proteger o meio ambiente, combater a poluição e a degradação ambiental em qualquer de suas formas;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica criada a Câmara Especial Recursal-CER, sendo composta dos seguintes membros:

1)

Membros do COMDEMA:

I – Rogério Augusto de Souza – Membro Titular;
II – Fernanda Cristina Hen S. de Oliveira – Membro Suplente;

2)

Membros da Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

I – Jocilene Alves Barbosa – Membro Titular;
II – Renata Cristina da Silva Costa Dâmaso – Membro Suplente;

3)

Membros da Procuradoria Geral do Município:

I – Cristiane Maria Apolonio Castro Santos – Membro Titular;
II – Milena Benevides Galvão – Membro Suplente;
Art. 2º- Constitui objeto de análise desta Comissão: exame e julgamento, como segunda instância administrativa, dos recursos interpostos em
autos de infração lavrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, devendo agir em consonância com o disposto na Legislação
Ambiental de esfera Federal, Estadual e Municipal, em especial ao Código Municipal do Meio Ambiente.
Art. 3º - Os resultados das sessões da CER serão publicados em até 03 (três) dias úteis no site oficial do Município de Barreiras.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Barreiras, 16 de Setembro de 2016.

Nailton Sousa Almeida
- Presidente -
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2016 – PROC. ADM. Nº 206/2016 - OBJETO: Locação e licenciamento de software de
gestão ambiental para atender as necessidades do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme especificações constantes no Edital de convocação e
seus Anexos - DATA DE ABERTURA: 29 de setembro de 2016 - HORÁRIO: 09h00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de
licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7114 – Adenes Oliveira de Souza – Pregoeiro, Decreto nº 152/2016.
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