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EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 037/2019
PORTARIA SEMATUR Nº 037/2019 de 06 de Agosto 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 2019.0000483.TEC.LS.0020, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a Metalúrgica JC LTDA, Pessoa Jurídica,
inscrita no CNPJ sob o nº 12.011.077/0001-46, com sede na Rua Nazaré, nº 72, Bairro Rio Grande, Barreiras – BA., para atividade de Fabricação de
Estruturas Metálicas com capacidade de produção de 15.000 toneldas/ano, no mesmo local e município, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 (X/Y):
502.952,541/8.657.828,998, mediante o cumprimento da legislação vigente e 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.

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 038/2019

PORTARIA SEMATUR Nº 038/2019 de 06 de Agosto 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 2019.0000498.TEC.LS.0021, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Simplificada (LS), válida por 3 (três) anos, a Auto Posto Center LTDA, Pessoa Jurídica,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.064/0002-91, com sede na Avenida Cleriston, nº 1007, Bairro Centro, Barreiras – BA., para atividade Postos de
Venda de Gasolina e Outros Combustíveis com capacidade de armazenamento de 75,00 m³ (setenta e cinco metros cúbicos) de combustíveis, no
mesmo local e município, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 (X/Y): 501353,273/865759,14., mediante o cumprimento da legislação vigente e
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 a partir da data
do término de validade da Licença Ambiental Simplificada emitida pela Portaria SEMMA Nº 129/2016, publicada em 27 de dezembro de 2016.
Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo.
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A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Aviso de Cancelamento de Licitação
Chamada Publico nº 005/2019
Por meio do presente tornamos público que a licitação objeto da Chamada Publica acima mencionado cujo objeto era a Contratação de pessoa jurídica
especializada e interessada em oferecer Cursos de Geração, Trabalho e Renda , para os moradores do Residencial São Francisco e Boa Sorte ,
conforme reprogramação do PDST, aprovado na Caixa Econômica Federal contrato de repasse nº 0411758-11/2013 , 0380436-85/2012 ,038044481/2012 , 0394864-64/2012 , 0394867-97/2012, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho do
Município de Barreiras, do Programa Minha Casa Minha Vida , foi CANCELADA , tendo em vista a necessidade de adequações no edital , e a sua
republicação após os justes no mesmo.
Barreiras /BA 26 de julho de 2019 .
Gislaine Cesar de Carvalho Souza Barbosa
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
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