
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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Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência é celebrado com programação 

especial em São Desidério

O dia 21 de setembro é uma data destinada para celebrar o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e para marcar a 
data, a prefeitura de São Desidério por meio da Secretaria de 
Saúde (SESASD) em parceria com as Secretarias de Assistên-
cia Social e de Educação realizou na terça-feira, dia 24, uma 
programação especial, composta de apresentação musical, 
brinquedoteca, pintura corporal e facial, corte de cabelo, ma-
quiagem e marcação de consultas voltadas para pessoas com 
deficiência. 
As atividades foram organizadas no Ginásio de Esportes Ama-
deu Rodrigues de Carvalho durante todo o dia, mais de 200 
participantes entre pessoas com deficiências, familiares e co-
munidade participaram do evento.
“Nossa meta é criar momentos de inclusão social e proporcio-
nar troca de experiências, informações e lazer para a pessoa 
com deficiência e também para a família, lembrando que o 
cuidado e o tratamento adequado fazem com que elas tenham 
uma vida mais ativa”, ressalta a coordenadora da Atenção Bási-
ca, Tatiane Rodrigues.
 “Foi um dia bem diferente, minha filha se divertiu muito, ela 
participa das programações porque gosta de estar entre as pes-
soas e isso ajuda demais no desenvolvimento dela, agradeço a 
atenção”, disse Marly dos Anjos Teixeira, mãe da jovem An-
dressa Teixeira que nasceu com deficiência auditiva e na fala. 
Por meio da Linguagem Brasileira de Sinais (Libra), Andressa 
conclui. “Estou muito animada e feliz”.

Ascom SD 
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MODELO  
POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 
 
A Política Ambiental deverá ser encaminhada pelo interessado, para publicação em Jornal 

de grande circulação no Estado, com formato mínimo de 9,6 cm de largura X 13,0 cm de 
altura, fonte Helvetica, 9 para o texto,  conforme modelo abaixo: 

 
 

 
 

 

 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMA 
Gerência de Licenciamento e Fiscalização 

 

A SOLAR DO OESTE SPE LTDA., 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, administrando os 

impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a 

preservação das condições necessárias à vida; 

. Atender a legislação ambiental vigente aplicável e demais 

requisitos subscritos pela organização; 

. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de 

sistema de gestão estruturado que controla e avalia as 

atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revisa 

seus objetivos e metas ambientais; 

. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, 

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 ambientais 

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 

 

 

 
 

 
 
 

MODELO  
 

PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

 
 

Tipo de Licença: Licença de Localização, Licença de Implantação, Licença de Operação, 
Licença de Alteração ou Licença de Operação da Alteração. 

 
 
O pedido da Licença Ambiental deverá ser encaminhado pelo interessado, para publicação 

em Jornal de grande circulação na região, com formato mínimo de 9,6 cm de largura X 7,0 cm 
de altura, fonte Helvetica, 9 para o texto,  conforme modelo abaixo. 

 
 

 
 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 
 

 

 Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMA 
Gerência de Licenciamento e Fiscalização 

 

A SOLAR DO OESTE SPE LTDA, CNPJ 23.009.133/0001-
24, torna público que está requerendo à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Luís Eduardo Magalhães – 
SEMA-LEM a Renovação da Licença de Implantação para 
o Loteamento Solar do Oeste – 89,75 ha, localizada na 
Fazenda Aleluia, município de Luís Eduardo Magalhães. 
 
SOLAR DO OESTE SPE LTDA 

Trânsito terá alterações durante o 
Festival Primavera de Negócios e 

Entretenimento

Dircom

Os condutores de veículos deverão ficar atentos às mo-
dificações no trânsito sentido Barreirinhas, na sexta, 27, 
e sábado, 28. Com a realização do Festival Primavera de 
Negócios e Entretenimento e o grande fluxo de veículos 
e pedestres, a Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito 
interditará parte da via, deixando sentido único do Cen-
tro à Barreirinhas, via Ponte Ciro Pedrosa, a partir das 
20h até 01h.
De acordo com a COOTRANS, a alteração do percurso 
é uma alternativa de trânsito para facilitar estaciona-
mento e fluxo de visitantes ao Festival. Outra medida 
será o estacionamento exclusivo para taxistas e moto-
taxistas na área lateral ao Parque, próximo a entrada da 
Garagem Municipal. “Vamos realizar uma ordenação de 
trânsito nessa área, interditando parte da pista que dá 
acesso centro à Barreirinhas, para facilitar o fluxo de pe-
destres e veículos nos dois dias de maior movimentação. 
Contamos com a colaboração da população, para que 
possamos evitar acidentes e proporcionar melhor estru-
tura de tráfego”, disse o secretário de segurança cidadã e 
trânsito, Júnior Sampaio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.447/0001-26 
 

Praça Municipal, s/n – Centro – Catolândia - Bahia – CEP 47.815-000 - fone (77) 3619-2030. 

 

 
 
 

 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Em concordâncias com os atos ocorridos, com a decisão adotada pela 
Comissão Permanente de Licitação, e com o Parecer Jurídico, HOMOLOGO o 
processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE Nº 007/2019, Aja vista 
que os tramites legais foram respeitados, bem como o certame atentou para 
as Leis e os princípios que regem a Administração Pública.  
Gilvan Pimentel Ataíde 
Prefeito Municipal. 
Catolândia - Bahia, 24 de setembro de 2019. 
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 PRAÇA DA MATRIZ Nº 22 – CENTRO DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA – CEP. 47990-000- TELEFONE (77) 3616-2112 

 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.680/2019  
 

             A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, torna público, a licitação 

modalidade: Pregão Presencial nº 027/2019 – Processo Administrativo nº 3.680/2019, 

objetivando a aquisição de analisador bioquímico, para a Unidade de Atenção Especializada 

em Saúde, do Hospital Municipal Dr. Altino Lemos Santiago, conforme proposta do Ministério 

da Saúde. Tipo: Menor Preço/Lance global. Data da Sessão: 10 de outubro de 2019, às 09h 

(horário local). Local: Sala de Reuniões, do prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça 

da Matriz, nº 22, Centro de Formosa do Rio Preto-BA. O Edital poderá ser retirado no endereço 

citado. Mais informações através do telefone/fax (77) 3616-2112/36162125.   

 

Formosa do Rio Preto – BA, 25 de setembro de 2019 

 

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO 

Prefeito Municipal 
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