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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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Mais de 30 mil prestigiaram shows no sábado
 da Vaquejada em Formosa do Rio Preto

Almerice Rodrigues

Cavaleiros do Forró e Sela Vaqueira arrastaram uma multidão 
de 32 mil pessoas para a XXXIV Vaquejada de Formosa do Rio 
Preto, neste sábado (26), conforme números da Polícia Militar. 
O pavilhão de shows Renildo Sampaio, no parque de Vaquejada 
Major Leopoldo, lotou mais uma vez, consolidando o sucesso do 
evento. Mais de 54 mil pessoas assistiram aos shows até agora, 
batendo recordes de edições anteriores. 
Para hoje (27), a expectativa é que o espaço fique pequeno du-
rante a apresentação de Mano Walter, a atração mais aguardada 
da festa, que já postou um vídeo nas redes sociais embarcando 
em um avião a caminho da cidade.
Neste domingo, também acontece o ponto alto da corrida de 
vaquejada, com a disputa de primeiros lugares e premiação dos 
vencedores das categorias amador regional e profissional. 
“Os três primeiros dias superaram completamente todas as nos-
sas perspectivas. Estamos recebendo um grande público, ainda 
maior do que no ano passado. Prova de que a gestão resgatou em 
alto estilo a nossa Vaquejada, a maior com shows gratuitos do 
Brasil”, avalia a secretária de Cultura, Luciana Bispo. 
Além de Mano Walter, Liz Sandra também se apresentará hoje, 
último dia da XXXIV Vaquejada de Formosa do Rio Preto.
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PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO

Silvia Dias, CPF 555.171.889-15 torna público que está reque-
rendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo do 
município de Barreiras – SEMATUR a Licença de Localização 
para a atividade de criação confinada de aves – avicultura, lo-
calizada na Fazenda Vó Ana I, Rodovia BR 242, km 852, zona 
rural, Barreiras/BA.

Silvia Dias
Proprietária

POLÍTICA AMBIENTAL

Silvia Dias, na busca da melhoria contínua das ações 
voltadas para o meio ambiente, assegura que está com-
prometida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo 
o meio ambiente através da prevenção da poluição, ad-
ministrando os impactos ambientais de forma a torná-los 
compatíveis com a preservação das condições neces-
sárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e de-
mais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente atra-
vés de sistema de gestão estruturado que controla e 
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como es-
tabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da ativi-
dade avicultura disponibilizando às partes interessadas 
informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo 
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos am-
bientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.

A DIREÇÃO

MUTIRÃO DE CIRURGIAS PROMOVIDO 
PELA PREFEITURA E SESAB É ADIADO 

PARA INÍCIO DE JUNHO 

 
A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e a Prefei-
tura de Luís Eduardo Magalhães adiaram as con-
sultas do Mutirão de Cirurgias para os dias quatro 
a sete de junho. A mudança aconteceu por conta 
da greve dos caminhoneiros que atrasou a chega-
da dos equipamentos e dos caminhões da Sesab. 
 
As consultas estavam marcadas para iniciarem hoje 
e seguirem até a quarta-feira, dia 30. O local conti-
nua o mesmo, na Rua Arnaldo Horácio Ferreira, 
em frente ao Laboratório Central de Saúde (Lacen).  
 
Os pacientes devem levar RG, CPF, comprovante de 
endereço e o cartão do SUS. Quem desejar outras in-
formações pode acessar o site www.saude.ba.gov.br/
mutiraodecirurgias.
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PEDIDO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO

Rivaldo Almeida Luz, CPF 604.803.275-72 torna público que 
está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Turismo do município de Barreiras – SEMATUR a Licença de 
Localização para a atividade de criação confinada de aves – 
avicultura, localizada na Fazenda Vó Ana II, Rodovia BR 242, 
km 852, zona rural, Barreiras/BA.

Rivaldo Almeida Luz
Proprietário

POLÍTICA AMBIENTAL

Rivaldo Almeida Luz, na busca da melhoria contínua das 
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está 
comprometida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo 
o meio ambiente através da prevenção da poluição, ad-
ministrando os impactos ambientais de forma a torná-los 
compatíveis com a preservação das condições neces-
sárias à vida;
. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e de-
mais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente atra-
vés de sistema de gestão estruturado que controla e 
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como es-
tabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da ativi-
dade avicultura disponibilizando às partes interessadas 
informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo 
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos am-
bientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus 
colaboradores para que atuem de forma responsável e 
ambientalmente correta.

A DIREÇÃO

A Prefeitura Municipal de Barreiras informa que será de-
cretado a partir desta segunda-feira, 28, Ponto Facultativo 
na Administração Municipal durante o período que durar 
a escassez de abastecimento de combustível em decorrência 
da greve dos caminhoneiros que acontece em todo Brasil.
Na área da saúde funcionarão apenas as unidades de ur-
gência e emergência: Hospital Eurico Dutra, Hospital da 
Mulher, Centro Municipal de Saúde da Criança Emilly Ra-
quel e SAMU. As unidades de saúde da família e demais 
setores não irão funcionar. Os servidores estarão em alerta 
e de sobreaviso para eventuais planos de contingência ou 
reforço nos atendimentos necessários.
A Assistência Social, terá as atividades suspensas em todos 
os equipamentos, mantendo o funcionamento apenas na 
sede da secretaria (no antigo shopping ao lado da rodovi-
ária) em regime de plantão para prestar esclarecimentos e 
informações à população.
As aulas na rede pública municipal também foram suspen-
sas, ficando a secretaria voltada apenas ao atendimento in-
terno e para esclarecimentos de dúvidas.
A Guarda Civil Municipal e a Cootrans estarão de plantão 
para emergências. Demais informações e esclarecimentos 
serão prestados em Coletiva de Imprensa nesta segunda-
-feira, 28 à 10hs na sede da Prefeitura, no Bairro Aratu.

Nota Oficial da Prefeitura de Barreiras sobre o 
funcionamento das repartições da 

Administração durante a contingência de 
abastecimento
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