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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTOS RONALDO CARVALHO

Prefeitura promoveu
o maior e melhor
carnaval do interior
da Bahia

Foi a maior manifestação de alegria e paz nos últimos anos. O Carnaval de Barreiras 2009 entra para a história, comprovando que a dedicação e a aplicação correta dos recursos fazem a diferença nas ações
de governo. Mais de 300 mil pessoas lotararam as avenidas, Centro
Histórico e Três Bocas. O carnaval terminou com um gostinho de
quero mais e com a certeza que em 2010 será melhor ainda.
Páginas 02 e 03
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Organização e diversidade
Cinco dias de festa e mais de 300 mil pessoas
FOTOS RONALDO CARVALHO

dutos durante a festa.

O Balneário dos Três Bocas esteve repleto de foliões, que buscaram as revigorantes águas do rio de
Ondas para repor as energias e continuar a festa

Agora é só saudade. E não
poderia ser diferente, o Carnaval de Barreiras, realizado
de 20 a 25, atraiu milhares de
foliões que se divertiram ao
som de sete trios e 40 atrações. A estimativa da prefeitura é de que 60 mil pessoas
tenham passado por dia pelo
Circuito Aguinaldo Pereira,
pelo Centro Histórico e Balneário dos Três Bocas.
Além de uma excelente festa, a folia momesca pode ser
considerada como o Carnaval

da Paz. Cerca de 300 policiais
civis, rodoviários, militares e
da Guarda Municipal garantiram a segurança dos milhares
de foliões que brincaram o
Carnaval de Barreiras.
A revitalização do Carnaval
Cultural, no Centro Histórico
trouxe momentos únicos que
já estavam esquecidos ou que
nem sequer eram conhecidos
pelos barreirenses. O Bloco da
Rôla, o Netos de Momo ressurgiram e ganharam força. As
crianças tiveram um espaço

Carnaval da paz
Para garantir a segurança dos foliões que curtiram o Carnaval de Barreiras, a segurança dos circuitos contou com a
integração entre as polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal
e Guarda Municipal. A intenção da Prefeitura Municipal foi
colocar em prática o Plano de Segurança Integrado que reduzisse o número de ocorrências e oferecesse aos milhares
de foliões uma festa de paz. Mais de 300 policiais trabalharam exaustivamente durante os dias da folia.

adequado para se divertir com
segurança, animadas por artistas circenses, capoeiristas e
cantores. No Centro Histórico a diversidade e a democracia imperaram.
Mega estrutura
Uma estrutura moderna e
arrojada foi erguida ao longo
da BR-242 com espaço para
44 camarotes e mais de 200
pontos para vendas de comidas e bebidas.
No Centro Histórico onde
o Carnaval Cultural num projeto inédito com a construção de
uma grande cobertura, remetendo aos antigos carnavais de
salão, foi posto em prática.
Os foliões que passaram
pelo circuito Aguinaldo Pereira (Av. Cleriston Andrade,
ACM e BR 242) e no Centro
Histórico, contaram ainda com
300 sanitários químicos colocados em pontos estratégicos.
Dois blocos de arquibancadas,
cada um com três mil lugares,
também fizeram parte do projeto instalado na BR 242.
O grande destaque deste
carnaval está por conta do
Shopping do Empreendedor,
no circuito Agnaldo Pereira,
um espaço projetado para os
pequenos comerciantes e ambulantes venderem seus pro-

Rede de Proteção
A Prefeitura articulou, de
maneira inédita, a instalação de
uma Rede de Proteção, como
forma de defender durante o
Carnaval os direitos legalmente
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
No maior Carnaval do interior
da Bahia, o poder público assegurou que elas apenas brincassem na festa sob a proteção dos
pais e responsáveis.
Foi intensa a fiscalização do
Juizado de Menores, do Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente (CDCA), Conselho Tutelar, Creas-Sentinela, e
das Polícias Civil e Militar.
Além de unir as instituições, a
Prefeitura Municipal dotou a
Rede de Proteção com uma estrutura que possibilitasse a execução do trabalho.
Grandes atrações
Nomes consagrados da
música baiana deixaram impressos nas mentes e corações
dos foliões os principais momentos do maior Carnaval do
interior da Bahia. Além da cantora Gilmelândia, as bandas
Araketu, Babado Novo, Batida
Baiana e Negra Cor levantaram
a Avenida, e se transformaram
no combustível que impulsionou os cinco dias oficiais do
Circuito Agnaldo Pereira. Um
total de 40 atrações desfilaram
nos circuitos do carnaval arrastando a multidão.
Ecologicamente correto
A decoração do Carnaval
surpreendeu os foliões, não
apenas pela beleza estética, mas
pela utilização de materiais recicláveis. Em um trabalho de
30 dias foram produzidos 8
bonecos, 20 máscaras, 350
globos. O destaque, no entanto, ficou para o dragão colocado no Centro Histórico. Apenas neste adereço foram utilizadas 3 mil garrafas petis. O
tema da decoração foi uma ho-
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cultural marcaram a folia

O Carnaval Cultural resgatou tradições populares. Os bonecões chamaram a atenção pelo colorido e plástica especiais

menagem aos antigos e atuais
carnavalescos que são a história do Carnaval de Barreiras.

Foram instalados 47 painéis
luminosos com a caricatura de
25 figuras marcantes da folia.
Cercado de belas princesas e rainha, o rei Momo comandou a
festa

Bloco da Rôla

Cuidando do folião

EXPEDIENTE

Os foliões contaram com quatro unidades móveis de saúde
nos circuitos do Carnaval. Enfermeiros, técnicos de enfermagem
e médicos ficaram de plantão nas unidades móveis. Foram colocadas a disposição dos foliões ainda três ambulâncias e um carro
de resgate no circuito, que ofereceu apoio ao Corpo de Bombeiros. Campanhas educativas contra a AIDS e a dengue foram
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde durante o carnaval,
com a distribuição de preservativos e panfletos educativos.

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
Tiragem: 3.000 exemplares

Após décadas sem sair na Avenida, o Bloco da Rôla emocionou os foliões, ao resgatar importantes momentos da história do
maior Carnaval do interior da Bahia. Em uma volta triunfante, a
organização contabilizou
que saíram cerca de 1,2 mil
pessoas.
O presidente do Bloco da
Rôla, Benê Setenta, afirma
que a agremiação ficou desativada cerca de 25 anos,
mas
com
a
nova
administração, foi totalmente reformulada, e vai sair a partir de agora
todos os carnavais. “É um dos blocos mais antigos, que reúne
todo o pessoal da cidade, agora com a integração dos turistas”.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo
Vice-prefeita
Jessé Olympio - FENAJ 1538
Assessor de Comunicação Social

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista
Editoração Eletrônica
Eduardo Lena

As matérias publicadas neste diário estão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barreiras, setor do Diário Oficial.

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729 - Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900 - www.barreiras.ba.gov.br
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GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº. 013, 19 de fevereiro de 2009.

“Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade à Gestante e à Adotante, estabelece os critérios de adesão ao Programa e dá outras providências.”

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario entrando
o presente Decreto em vigor na data de sua publicação.
Barreiras - BA, 19 de Fevereiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
LEI N° 825/09, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.

A Prefeita Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e tendo a necessidade da regulamentação da prorrogação
da licença-maternidade às servidoras, e tendo em vista o disposto no artigo 2º da Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008.
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública
Municipal, o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante
e à Adotante.
Art. 2º Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação
da Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas municipais lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal.
§ 1º A prorrogação será garantida à servidora pública que
requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e
terá duração de 60 (sessenta) dias.
§ 2º A prorrogação a que se refere o § 1º iniciar-se-á no dia
subseqüente ao término da vigência da licença prevista no Plano de Cargos e Salários do Município ou lei municipal que regule a licença maternidade.
§ 3º O benefício a que fazem jus as servidoras públicas
mencionadas no caput será igualmente garantido a quem adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, na
seguinte proporção:
a) Sessenta dias, no caso de criança de até um ano de idade;
b) Trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos de
quatro anos de idade; e
c) Quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos de
idade.
§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, inciso II, alínea “b”,
considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do artigo 2º, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
Art. 3º No período de licença-maternidade e licença à adotante de que trata este Decreto, as servidoras públicas referidas no artigo 2º não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar.
Parágrafo Único. Em caso de ocorrência de quaisquer das
situações previstas no caput, a beneficiária perderá o direito à
prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário.
Art. 4º A servidora em gozo de licença-maternidade na data
de publicação deste Decreto poderá solicitar a prorrogação da
licença, desde que requerida até trinta dias após aquela data.

“Institui para as servidoras públicas
municipais a prorrogação por mais
sessenta dias da Licença Maternidade.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei:
Art. 1° - Fica instituída para as servidoras públicas
municipais a prorrogação por mais sessenta dias da Licença
Maternidade além do prazo constitucional de 120 dias no
município de Barreiras-Ba.
Art. 2° - Durante o período de prorrogação da Licença
Maternidade a servidora pública municipal terá direito à sua
remuneração integral baseada nos salários recebidos durante
os quatro meses anteriores.
Art. 3° - No período da prorrogação da Licença Maternidade
de que trata esta Lei, a criança não poderá ser mantida em
creche ou organização social sem a presença da mãe em tempo
integral.
Parágrafo Único – Em caso de descumprimento do disposto
no artigo anterior, a servidora perderá o direito à prorrogação
da Licença Maternidade.
Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº 151, de 19 de Fevereiro de 2009.
Exonera, a Pedido, Assistente Administrativo
A Prefeita 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 c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005, resolve:
Art.1º Exonerar a pedido, Assistente Administrativo, a
Sra. Miranita de Oliveira Corado, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0311232.
Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da
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Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº 152, de 19 de Fevereiro de 2009.
Exonera, a Pedido, Assistente Administrativo
A Prefeita 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 c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a
Lei 675/2005, resolve:
Art.1º Exonerar a pedido, Assistente Administrativo, o Sr.
Marlos de Oliveira Guedes, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0307596.
Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista 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 nesta data e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº.135, de 30 de Janeiro de 2009.
Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a Aroldo Geleski Flores
Marafiga.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então 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 2007-0047/TEC/LS-0041, com Pareceres Técnico e Jurídico
favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga, inscrito no CPF sob nº.
303.518.710-04, proprietário da Fazenda Candeias III, coordenadas (X: 492.352 / Y: 8.667.178), localizada na Serra da Bandeira,
zona rural, neste município de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de atividade de silvicultura, com plantio de
522,1956 ha de Eucalyptus sp., com a finalidade de serem utilizados para o fomento de empresas consumidoras de matéria-prima
florestal como Créditos de Reposição Florestal – CRF, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;
II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça;
III - Enviar a SEMATUR - Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxi-
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cos e formicidas;
V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução das mesmas
às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme estabelece a
Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de 08/12/93, ou a
central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxico;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e
segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter
coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Deverá efetuar a identificação da Área de Reserva Legal com placas, conforme modelo IBAMA ou SEMA/IMA;
IX – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP –
Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução
CONAMA Nº 09/93;
X - Apresentar a esta SEMATUR (Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo), dentro do prazo de 60 dias, outorga de direito do uso da
água junto ao INGÁ para os 03 (três) poços artesianos destinado ao
abastecimento humano e dessedentação animal;
XI – Deverá retirar todo o lixo disposto na área entorno da
sede, como também adotar a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminha-los para destino final adequado;
XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XIII – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer na
operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta
licença.
Art. 2.º - 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 Licença 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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº.135, de 30 de Janeiro de 2009.
Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a Aroldo Geleski Flores
Marafiga.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então 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 2007-0047/TEC/LS-0041, com Pareceres Técnico e Jurídico
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favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga, inscrito no CPF sob
nº. 303.518.710-04, proprietário da Fazenda Candeias III, coordenadas (X: 492.352 / Y: 8.667.178), localizada na Serra da Bandeira, zona rural, neste município de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de atividade de silvicultura, com plantio de 522,1956 ha de Eucalyptus sp., com a finalidade de serem
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utilizados para o fomento de empresas consumidoras de matériaprima florestal como Créditos de Reposição Florestal – CRF, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº.136, de 30 de Janeiro de 2009.
Concede Licença Simplificada, válida
por 02 (dois) anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o então 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 2008-0003/TEC/LS-0003, com
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga, inscrito no
CPF sob nº. 303.518.710-04, proprietário da Fazenda Vitória II,
coordenadas (X: 492.073 / Y: 8.667.519), localizada na Serra da
Bandeira, zona rural, neste município de Barreiras – BA, para
localização, implantação e operação de atividade de silvicultura,
com plantio de 427,8044 ha de Eucalyptus sp., com a finalidade de serem utilizados para o fomento de empresas consumidoras de matéria-prima florestal como Créditos de Reposição
Florestal – CRF, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), conforme orientação de um profissional em
segurança do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;
II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de todos os acessos internos para terceiros e
proibição da caça;
III - Enviar a SEMATUR - Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de
defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxicos e formicidas;
V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de
embalagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução das
mesmas às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias
tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde
é feita a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxico;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de
monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas
de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho
e Emprego;
VIII – Deverá efetuar a identificação da Área de Reserva
Legal com placas, conforme modelo IBAMA ou SEMA/IMA;
IX – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
X - Apresentar a esta SEMATUR (Secretaria de Meio Ambiente e Turismo), dentro do prazo de 60 dias, outorga de direito do
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uso da água junto ao INGÁ para os 03 (três) poços artesianos
destinado ao abastecimento humano e dessedentação animal;
XI – Deverá retirar todo o lixo disposto na área entorno da
sede, como também adotar a prática de seleção/separação dos
resíduos sólidos recicláveis e encaminha-los para destino final
adequado;
XII - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis
à fiscalização dos órgãos ambientais;
XIII – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de
Meio Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha
ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença.
Art. 2.º - 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 Licença 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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº.136, de 30 de Janeiro de 2009.

Concede Licença Simplificada, válida
por 02 (dois) anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o então 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 2008-0003/TEC/LS-0003, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a Aroldo Geleski Flores Marafiga, inscrito no
CPF sob nº. 303.518.710-04, proprietário da Fazenda Vitória II,
coordenadas (X: 492.073 / Y: 8.667.519), localizada na Serra da
Bandeira, zona rural, neste município de Barreiras – BA, para
localização, implantação e operação de atividade de silvicultura,
com plantio de 427,8044 ha de Eucalyptus sp., com a finalidade de serem utilizados para o fomento de empresas consumidoras de matéria-prima florestal como Créditos de Reposição
Florestal – CRF, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos condicionantes.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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