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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE-SEMMAS
EXTRATO DA PORTARIA SEMMAS Nº 024/2022 de 05 de abril de 2022.

PORTARIA SEMMAS Nº 024/2022 de 05 de abril 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 SEMMAS nº 2021.0000837.TEC.LS.0031, com Parecer Técnico
favorável ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental Simplificada (LS), válida por 03 (três) anos, à C L Gobbi-ME,Pessoa Jurídica,
inscrita no CNPJ sob o nº: 00.269.667/001-94, com sede na Quadra B, S/N, Lote 07, Bairro Loteamento Flamengo, Barreiras - BA, para atividade de
fabricação de velas e produtos de limpeza, com capacidade instalada de 10,00 toneladas por mês de velas e 95,00 toneladas por mês de produtos de
limpeza, no mesmo local e município, sob as Coordenadas UTM (X/Y) 503491,748 / 8657684,987:, mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos 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 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.

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 001/2022

Proc. Adm. nº 1452. Administração Pública: MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. Instituição de Ensino: COLÉGIO CTS LTDA CNPJ nº 12.976.574/0001-89. Objeto: Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos Técnico em Enfermagem e Técnico em
Radiologia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, estágio curricular obrigatório a ser desenvolvido nas unidades da rede de saúde do município de
Barreiras/BA, de acordo com as especificações requeridas para o estágio de cada curso. Vigência: O presente Acordo de Cooperação vigerá a partir
de sua assinatura até 31/05/2024.Assinaturas: 03 de maio de 2022. – João Barbosa de Souza Sobrinho (Administração Pública), Fabiano Pereira
Afonso (Instituição de Ensino).
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