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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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Múltiplas Ações de Limpeza e Sanitização: Já nos primeiros dias, trabalho inédito de 
limpeza nos bairros de Barreiras retira toneladas de lixo e entulho

Desde segunda-feira (31), a Prefeitura de Barreiras pôs em 
prática a maior operação de múltiplas ações de limpeza 
e sanitização já realizada em toda a cidade, com foco no 
combate à proliferação das arboviroses. Dividida em duas 
etapas principais, a força-tarefa foi iniciada pela Av. Souza 
Moreira e se estenderá pelos próximos 30 dias por todos os 
bairros. Mais de 230 profissionais das secretarias de Infra-
estrutura, Saúde, Agricultura, Segurança Cidadã e Trânsi-
to, Procuradoria Geral do Município e Chefia de Gabinete, 
estão envolvidos diretamente nas múltiplas ação que nos 
primeiros três dias já contabilizou a retirada de mais de 
cinco toneladas de lixo e entulho na Avenida Souza Morei-
ra, Jardim Vitória e Sombra da Tarde. A proposta integra 
o Projeto Barreiras Mais Bonita e Mais Humana, desen-
volvido pela Prefeitura de Barreiras com foco em ações de 
manutenção e limpeza em toda a cidade. “Lançamos esta 
operação inédita e estamos, diariamente, acompanhando 
as equipes nos trabalhos realizados. Sabemos que não se 
trata de uma tarefa fácil e pedimos que a população cola-
bore evitando o acúmulo de lixo e fazendo a limpeza de 

terrenos baldios e quintais e principalmente fazendo o des-
carte apropriado do seu lixo e entulhos. Somente com o en-
gajamento de todos vamos evitar a proliferação de doenças 
e assim, consolidar Barreiras como uma cidade com cada 
vez mais qualidade de vida, nosso futuro hoje e nosso or-
gulho sempre”, destacou o prefeito Zito Barbosa. Para auxi-
liar as equipes no trabalho de limpeza e retirada de mate-
rial, está sendo utilizado um grande volume de máquinas e 
equipamentos composto por quatro motoniveladoras, cin-
co retroescavadeiras, duas escavadeiras hidráulicas, uma 
pá carregadeira, um munck, cinco tratores com roçadei-
ras, 25 caçambas, dois bobcat (mini carregadeiras), cinco 
caminhões pipa, um limpa fossa, uma roçadeira mecâni-
ca e uma manual, duas motosserras e cinco moto podas, 
além de seis caminhões com carrocerias abertas.  Paralelo, 
equipes de agentes de endemias do Centro de Controle de 
Zoonoses repassaram orientações à população e buscam 
possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes Aegyp-
ti, causador das arboviroses. Bairros contemplados - Nes-
sa primeira etapa a ação passará pelos bairros São Miguel, 
Santa Luzia, Vila Nova, Sombra da Tarde, Jardim Vitória, 
Loteamento Rio Grande, Loteamento Mimoso, ACM, Vila 
Dulce, Conjunto Habitacional Rio Grande, Centro Histó-
rico, Flamengo, Serra do Mimo, Bandeirantes, Novo Ho-
rizonte, Jardim Ouro Branco, Sandra Regina, Vila Regina, 
Aratu, Morada da Lua, São Paulo, Ribeirão, Boa Sorte, 
Residencial Boa Sorte, Recanto dos Pássaros e Antônio 
Geraldo. Já na segunda fase será a vez da Vila Rica, Vila 
dos Funcionários, Santo Antônio, Conquista I e II, Santa 
Helena, 29 de Julho, São Mateus, Parque da Cidade, São 
Sebastião, São Pedro, Maria Percilia, Barreirinhas, Morada 
Nobre I e II.
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MODELO DE PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE MÉDIO, GRANDE E 

EXCEPCIONAL PORTE 
 
 

TIPOS DE LICENÇA: LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL PREVIA – LAMP 
(LOCALIZAÇÃO), LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO – LAMI 
(IMPLANTAÇÃO), LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE OPERAÇÃO – LAMO 
(OPERAÇÃO), LICENÇA DE ALTERAÇÃO OU LICENÇA DE OPERAÇÃO DA 
ALTERAÇÃO 

 
 

O pedido da Licença Ambiental deverá ser encaminhado pelo interessado, para publicação no 
primeiro caderno de Jornal de grande circulação no Estado, com formato mínimo de 9,7 cm 
de largura x 6,0 cm de altura, fonte Helvetica, tamanho 19 para o título e 11 para o texto, 
conforme modelo abaixo. 

 
 

 

SEMATUR 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo 

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA 
 

PEDIDO DE LICENÇA  
DE OPERAÇÃO 

 
A Fazenda União II - Eduardo Carneiro Mota Filho, inscrita no 
CPF sob nº: 057.435.854-40, localizada na Vicinal a 8,5km do 
entroncamento da BR 242, 35 km de LEM sentido Barreiras, 
Zona rural, Barreiras – BA, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo – 
SEMATUR a Licença de Operação para a atividade de 
Avicultura, localizada na Vicinal da BR 242, Barreiras - BA. 
 

Eduardo Carneiro Mota Filho 
Sócio/Proprietário 

                                                                     9,7 cm      
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MODELO DE POLÍTICA AMBIENTAL  
SEMATUR / BARREIRAS 2021 

 
A Política Ambiental deverá ser encaminhada pelo interessado, para publicação em 
Jornal de grande circulação no Município, com formato mínimo de 9,6 cm de largura x 
13,0 cm de altura, fonte Helvetica, 9 para o texto, conforme modelo abaixo: 
 

 
POLÍTICA AMBIENTAL 

 
 
A Fazenda União II - Eduardo Carneiro Mota Filho, inscrita no CPF sob nº: 
057.435.854-40, localizada na Vicinal a 8,5km do entroncamento da BR 242, 35 km de 

LEM sentido Barreiras, Zona rural, Barreiras – BA, que realiza a atividade de 

avicultura, 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 à 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 
 

SEMATUR 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo 

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021. 
 
 

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, HOMOLOGA 
o procedimento Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº. 015/2021–CPL/PMSD/BA à Licitante vencedora, a Empresa; 
 
 
ANÁLISE LABORATÓRIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 03.239.867/0001-92, vencedora dos lotes 01 e 02 com 
o valor total global resultante da soma dos mesmos a quantia de R$ 629.706,00 (seiscentos e vinte nove mil 
setecentos e seis reais). 
 
 
Valor Global da Licitação R$ 629.706,00 (seiscentos e vinte nove mil setecentos e seis reais), por apresentarem 
propostas com o menor preço global para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo 
Pregoeiro e pela Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o 
competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 

 
 

Serra Dourada - Bahia, 28 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Auzenildo Souza Costa 
Prefeito Municipal 
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