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DECRETO Nº 767/2014 

Exonera o servidor Carlos Vieira Amâncio desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado o servidor Carlos Vieira Amâncio, Cargo em 

Comissão de Oficial de Gabinete, símbolo NH8, lotado na Secretaria do 

Trabalho e Promoção Social. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 768/2014 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Maria Neuza Pereira da Silva, para 

provimento do Cargo em Comissão de Oficial de Gabinete, símbolo NH8, 

lotada na Secretaria do Trabalho e Promoção Social. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 769/2014 

Exonera a servidora Gleisianne Marques dos Santos desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada a servidora Gleisianne Marques dos Santos, 

do Cargo em Comissão de Assessor Jurídico II, símbolo NH5, lotada na 

Procuradoria. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 770/2014 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Gleisianne Marques dos Santos, para 

provimento do Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, símbolo NH4, 

lotada na Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

2 

 

DECRETO Nº. 771/2014 

 

“Declara Situação de Estado de Calamidade Pública nas áreas do 

Município de Barreiras, afetadas por desastres naturais conforme 

Classificação e Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE, 

quais sejam: Inundações (1.2.1.0.0), Enxurradas (1.2.2.0.0), Chuvas 

Intensas (1.3.2.1.4) e Vendaval (1.3.2.1.5), conforme IN/MI 01/2012”. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município, pelo 

Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, e 

em conformidade com as demais disposições legais vigentes e aplicáveis 

às espécies,  

 
CONSIDERANDO que as Inundações (1.2.1.0.0), Enxurradas (1.2.2.0.0), 
Chuvas Intensas (1.3.2.1.4) e Vendaval (1.3.2.1.5), ocorridos no dia 11 
de novembro de 2014, em específico na circunscrição do Bairro Santa 
Luzia, no Município de Barreiras; 
 
CONSIDERANDO que em decorrência dos desastres naturais acima 
citados, os moradores do Bairro Santa Luzia, foram atingidos por sérios 
danos humanos, desde a hospitalização de feridos, desaparecimentos, e 
ao óbito de 02 (duas) pessoas, além dos diversos danos materiais 
causados pelo fenômeno; 
 
CONSIDERANDO ainda, o Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, relatando a ocorrência deste, e 
posicionando-se pela favoravelmente pela declaração de Situação de 
Estado de Calamidade Pública no Bairro Santa Luzia, em específico nas 
áreas atingidas pelo fenômeno. 
CONSIDERANDO por derradeiro, que o Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, por meio de Levantamento Socioeconômico 
realizado no Bairro Santa Luzia, emitiu parecer favorável ao fornecimento 
de auxílio aluguel social e posteriormente residência pelo programa 
habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, em benefício das famílias 
atingidas pelo fenômeno. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica declarada Situação de Estado de Calamidade Pública nas 

áreas do Município de Barreiras, Estado da Bahia, afetadas por 

desastres naturais, em específico no Bairro Santa Luzia, conforme 

determinado no Relatório de Vistoria da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras - SEINFRA e demais documentos anexos a este 

Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado pela COBRADE 

como: Inundações (1.2.1.0.0), Enxurradas (1.2.2.0.0), Chuvas Intensas 

(1.3.2.1.4) e Vendaval (1.3.2.1.5), conforme IN/MI nº 01/2012. 

 

 

Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para 

atuarem sob a coordenação da Chefia de Gabinete do Município, nas 

ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  

 

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações 

de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de 

recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de 

assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da 

Chefia de Gabinete do Município.  

 

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º 

da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os 

agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de 

resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 

 

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta 

evacuação; 

 

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

 

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou 

autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas 

com a segurança global da população. 

 

Art. 5º. De acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, 

de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de 

desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 

comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de 

desastre. 

 

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a 

depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades 

localizadas em áreas inseguras. 

 

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras 

situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de 

reconstrução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela 

comunidade. 

 

Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 

21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de 

aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de 

prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos 

cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 

máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a 

partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos 

contratos. 

 

Art. 7º. Fica autorizada a inclusão das famílias atingidas pelo fenômeno 

objeto do presente Decreto, no programa habitacional “Minha Casa, 

Minha Vida”, sendo assegurada a cada família cadastrada pela 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, a destinação de 

uma unidade habitacional. 

 

Art.8º. Com fundamento no art. 167, § 3º da Constituição Federal, fica 

autorizado a criação de crédito extraordinário para suportar despesas 

decorrentes das ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário 

e reconstrução, bem como o fornecimento do auxílio aluguel social e do 

auxílio alimentação em benefício das famílias atingidas pelo fenômeno. 

 

Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2014. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária 

principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF AUTO 

19/09/2014 000013022 15.332.602/0001-13 MARQUES MARQUS DISTRIBUIDORA 
ATACADISTA LTDA 

00462/2014 00571/2014 

30/09/2014 000013462 17.226.357/0001-95 WENDELL SILVA DE BRITO – ME 00458/2014 00579/2014  
00580/2014 

02/10/2014 000013397 16.936.425/0001-47 F. MACHADO DO VALE PANIFICADORA 
EIRELI - ME 

00466/2014 00598/2014 

01/10/2014 000013178 13.910.213/0001-00 HIGOR COMERCIAL DE CALÇADOS E 
CONFECÇÕES LTDA ME 

00468/2014 00588/2014 
 

 

Gabinete do Secretário da Fazenda,   12   de Novembro de 2014 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO N°    14  /2014 

O Secretário Municipal de Fazenda, em conformidade com o art. 10 da Lei Municipal n° 922/2010, define a seguinte Programação Fiscal para os 

Auditores Fiscais, aos contribuintes constantes desta Ordem de Serviço que estarão a partir da publicação desta sob ação fiscal: 

Auditor:  JOILSON DE SANTANA PAIM 

1)OESTE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA     Inscrição/Código: 000010780 

2)BARBOSA E RANGEL LTDA      Inscrição/Código: 000010692 

3) BALMER MANUTENÇAO INDUSTRIAL LTDA                    Inscrição/Código: 000012464 

4) J L A COMERCIO DE PEÇAS LTDA                     Inscrição/Código: 3246 

5) ELCI MARIA DE MENDONÇA E CASTRO     Inscrição/Código: 2936 

6) C. G. COMERCIO DE PEÇAS PARA IRRIGAÇAO E REP. LTDA   Inscrição/Código: 6084 

7) SCHMITT E ASSOCIADOS CONSULTORIA TECNICA E AMBIENTAL S/S LTDA Inscrição/Código: 5791 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda,   12  de  Novembro   de  2014. 

 
________________________________ 
Pedro Antonio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda 
Decreto 016/2014 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado de julgamento e adjudica a licitação: CONCORRÊNCIA n 

002/2014, tendo como objeto a concessão de serviços de transporte coletivo regular de passageiros do município de Barreiras/BA, à empresa: Viação 

Cidade de Barreiras LTDA, CNPJ/MF nº 34.191.106/0001-31, por apresentar melhor proposta técnica e menor tarifa, perfazendo-se o valor presente 

líquido da licitação de R$ 148.404.999,66 (cento e quarenta e oito milhões, quatrocentos e quatro mil, novecentos e novecentos e noventa e nove 

reais e sessenta e seis centavos), correspondente à receita do sistema no prazo de 20 (vinte) anos e nos valores presentes de passageiros 

econômicos e da tarifa média proposta, consoante discriminado na proposta técnica e comercial da licitante objeto do referido certame licitatório 

002/2014 no dia 04 de novembro de 2014 – Antônio Henrique de Souza Moreira – Prefeito de Barreiras (BA), 11 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 


