
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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SÃO FÉLIX DO CORIBE 

 
 

SEGUNDA-FEIRA • 13 DE AGOSTO DE 2018   
ANO VII | N º 848 
N º 668 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 318 DE 13 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 
O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe foi 
declarada pela Lei Municipal n° 209/03, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 1072/18 e, tendo em vista o 
que consta do Processo n° 2018-003LU/DDA-098, 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1° - Conceder LICENÇA AMBIENTAL, válida pelo prazo de dois anos, à VANDEARLOS DE OLIVEIRA 
PEREIRA, inscrita no CPF sob n° 279.490.445-00 com sede na Rodovia BR 349, km 07, s/n, Fazenda 
Domingão, Zona Rural de São Félix do Coribe - BA., ocupando uma área de 05 ha, Zona Rural deste 
município, para extração mineral de argila, em área internalizada na poligonal do processo DNPM n° 
870926/2018, no entorno do ponto das coordenadas geográficas: Latitude – 13º23´22´´123 S e Longitude 
– 44º07´31´´408 W, na Fazenda Domingão, zona rural, no município de São Félix do Coribe – BA, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e das condicionantes constantes da íntegra da Portaria que se encontra 
no referido Processo: 
 
Art. 2° - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência do Departamento de 
Defesa Ambiental – DDA, 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. 3° - Estabelecer que está Licença, bem como cópia dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização do DDA e aos demais órgãos do 
Sistema Municipal de Administração dos Recursos Ambientais – SIMARA. 
 
Art. 4° - Esta Licença entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Idalino Caitano Araújo 
Secretário Municipal de 

Agricultura Meio Ambiente 
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