PORTARIA Nº 247, DE 19 DE JANEIRO DE 2021
Nomeia Servidor na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras-BA:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Sra. Gabriela Galdina Santana Nogueira, para o cargo de Subsecretária da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito em 19 de janeiro de 2021

João Barbosa de Souza Sobrinho
-Prefeito de Barreiras-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019
O Secretário Municipal de Saúde, 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 Saúde, 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 ás 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 - BA, em 19 de janeiro de 2021.

2

3

4

5

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR
EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 002/2021
PORTARIA SEMATUR Nº 002/2021 de 19 de janeiro de 2021. 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 suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0000810.TEC.LI.0002, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Implantação (LI), válida por 04 (quatro) anos, à Universidade Federal do Oeste da Bahia,
Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 18.641.263/0001-45, com sede na Rua Professor José Seabra, nº 316, Bairro Recanto dos Pássaros, Barreiras
– BA, para a Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário (Redes de Coleta, Interceptores, Tratamento e Disposição Final de Esgotos Domésticos)
com vazão média de 4,0 l/s, numa área de 0,38 ha, localizada na Rua Bertioga, nº 892, Bairro Morada Nobre I, Barreiras – BA, sob as Coordenadas UTM
Datum SIRGAS 2000 Zona 23 (X/Y): 8657055,74/498111,315, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes constantes na integra
desta que se encontra no processo. Art. 2º - Este ato administrativo está vinculado ao processo de Autorização de Supressão de Vegetação Nativa
SEMATUR nº 2020.0000452.TEC.ASV.0003. Art. 3º - 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. 4.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. 5.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 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR
EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 003/2021
PORTARIA SEMATUR Nº 003/2021 de 19 de janeiro de 2021. 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 suas alterações, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2020.0000452.TEC.ASV.0002, com Parecer Técnico
favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Concede Autorização de Supressão de Vegetação Nativa, válida por 02 (dois) anos, à Universidade
Federal do Oeste da Bahia, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº: 18.641.263/0001-45, com sede na Rua Professor José Seabra, nº 316, Bairro
Recanto dos Pássaros, Barreiras – BA, para a Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário (Redes de Coleta, Interceptores, Tratamento e
Disposição Final de Esgotos Domésticos) com vazão média de 4,0 l/s, numa área de 0,38 ha, localizada na Rua Bertioga, nº 892, Bairro Morada
Nobre I, Barreiras – BA, sob as Coordenadas UTM Datum SIRGAS 2000 Zona 23 (X/Y): 497621,847/8657755,595, 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 constantes na integra desta que se encontra no processo. Art. 2.º - 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 um volume estimado de é de 270,3969 m³/ha ou 405,5953 st/ha perfazendo um volume total de 102,7508 m³ ou 154,1262 st,
para área de 0,38ha. 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 oriundo da supressão nativa ora
autorizada serão consumidos internamente na propriedade com a confecção de postes, mourões e cercas; Art. 6º- Este ato administrativo está
vinculado a Licença Ambiental Simplificada expedida pela Portaria SEMATUR Nº 002/2021. 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 SEMATUR 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 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. 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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EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018.
Proc. Adm. Nº 4112/2020- PREGÃO PRESENCIAL nº 033/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/000195, Contratada: UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.544.865/0001-93, com sede na Rua Lomanto Júnior, nº 74 - Bairro
Juscelino Kubitschek, Barreiras- Bahia. OBJETO DO ADITIVO: Renovação do contrato nº 021/2018, por um novo período de 12 (dose) meses, bem
como a reposição do saldo contratual, correspondente ao valor de R$ 548.700,00(quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos reais). Vigência:
31/12/2020 a 31/12/2021, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores já executados, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, Serviços Públicos e Transporte. Ass.: 23/12/2020. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.
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