
 

1 

 

 

DECRETO Nº. 441/2015. 

Nomeia os Membros do Conselho Gestor das Parcerias Público-

Privadas do Município de Barreiras, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei 

Orgânica do Município, combinada com a Lei nº 895/2010, e, 

CONSIDERANDO, que o momento político e econômico pelo qual o 

nosso país vem passando, exige dos Administradores Públicos a adoção 

de medidas modernas e adequadas as realidades atuais, por essa razão, 

necessário se faz a implementação das Parcerias Público-Privadas - 

PPP’s, em nosso Município, que visa à colaboração entre setor público e 

o privado para o desenvolvimento e operação de infraestruturas para um 

leque alargado de atividades econômicas, proporcionando a 

convergência de esforços, sobretudo para aumentar a qualidade e a 

eficiência dos serviços públicos em nosso município; 

CONSIDERANDO, que é compromisso desta Administração Municipal 

proporcionar a todos os cidadãos, um serviço público moderno, de 

qualidade, eficiente, transparente, participativo e inclusivo; 

CONSIDERANDO, ainda, que a Lei Municipal nº 895/2010, instituiu no 

âmbito da administração direta e indireta do Município de Barreiras, o 

Programa de Parcerias Público-Privadas - PPP, destinado a fomentar, 

coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado, os 

quais, na condição de parceiros da Administração Pública, venham a 

atuar no implemento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

do Município e ao bem estar coletivo; 

CONSIDERANDO, por fim, a imperiosa necessidade de se nomear os 

Membros do Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas do 

Município de Barreiras, conforme instituído pelo artigo 20 da Lei 

Municipal nº 895, de 11 de maio de 2010; 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Gestor das Parcerias 
Público-Privadas do Município de Barreiras, criado pela Lei Municipal nº 
895/2010, de 11 de maio de 2010, conforme composição a seguir: 
I - Rosana Carmo Briglia - Procuradora Geral do Município; 
 
II - Pedro Antônio Oliveira Neto - Secretário Municipal da Fazenda e 
Secretário Municipal de Administração; 
 
III - Carlos Augusto Barbosa Nogueira - Secretário Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento Econômico; 
 
IV - Simone Iumi Kuriki - Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras; 
 
V - Nailton Souza Almeida - Secretário Municipal de Meio ambiente 
 
§1º. O presidente do conselho será escolhido entre os membros na 
primeira reunião.  
 
§ 2º. O mandato do presidente será sempre de 01 (um) ano podendo ser 
reconduzido ao cargo. 
 
Art. 2º. Fica estabelecido ao Conselho Gestor das Parcerias Público-
Privadas do Município de Barreiras, o caráter permanente. 
 
Art. 3º. A composição do Conselho Gestor das Parcerias Público-
Privadas obedeceu à nova nomenclatura conferida pela Lei Municipal nº 
1.063, 09 de janeiro de 2014, que “Dispõe sobre a Organização 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Barreiras, sua Estrutura e dá 
outras providências”. 
 
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2015.  

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 

 

DECRETO Nº. 442 /2015. 

Aprova a alteração da Planta do Loteamento Cerradão – 1ª Etapa, 

nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, para fins de 

regularização cadastral e fundiária, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, e, 

 
CONSIDERANDO a proposta de Regularização dos imóveis situados no 
Loteamento CERRADÃO – 1ª Etapa, nesta cidade de Barreiras-BA, de 
propriedade da empresa M.F. – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.639.6658/0001-97; 
 
CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pela 
empresa M.F. – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., tem por 
finalidade regularizar empreendimento imobiliário já edificado e 
consolidado, permitindo assim, aos proprietários dos lotes já 
comercializados a possibilidade de escriturar sua propriedade em 
Cartório de Registro de Imóveis competente; 
 
CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização tem por 
finalidade regularizar empreendimento imobiliário já edificado e 
consolidado, permitindo assim, aos proprietários dos lotes já 
comercializados a possibilidade de escriturar sua propriedade em 
Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como, permitirá a 
Administração Municipal operar o cadastramento dos imóveis junto ao 
Cadastro Imobiliário Municipal; 
 
CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá a 
devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal de áreas de 
terra destinadas a construção de equipamentos públicos de relevante 
interesse público e social. 
 
CONSIDERANDO ainda, que a nova Planta e o novo Memorial Descritivo 
não causam prejuízos ao meio ambiente ou alteram substancialmente a 
proposta do loteamento aprovado; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a alteração da Planta do Loteamento “Cerradão – 

1ª Etapa”, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente 

para fins de regularização cadastral e fundiária, segundo a nova Planta 

de Regularização e Memorial Descritivo em anexos, devidamente 

aprovados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, que 

passam a fazer parte integrante do presente Decreto.  

 

Art. 2º - Após a publicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras, e a Coordenadoria de Administração Tributária, 

deverão proceder em seus respectivos arquivos, as adequações 
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necessárias para a devida atualização cadastral da Planta do 

Loteamento Cerradão – 1ª Etapa. 

 

Art. 3 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 443/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Tatiane Vilas Boas Pereira 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 pedido, a servidora Tatiane Vilas Boas 

Pereira, Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, lotada 

na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

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 - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de 

setembro de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº.  444/2015. 

Implanta a Declaração de Domicílio Fiscal necessária para a 

emissão de Alvarás de Funcionamento e Sanitário e Licença de 

Localização. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 298, 

da Lei Municipal nº 922/2010, art. 70 e 71, V, da Lei Orgânica do 

Município de Barreiras/BA. 

CONSIDERANDO o princípio fundamental da livre iniciativa previsto no 

art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil e também no 

art. 1º da Lei Orgânica do Município de Barreiras; 

CONSIDERANDO o compromisso desta Administração Municipal em 

assegurar um serviço público de qualidade e eficiente, procurando 

aperfeiçoar os serviços públicos e privados; 

CONSIDERANDO que é fundamento da ordem econômica a livre 

iniciativa e a livre concorrência, conforme art. 170 da Constituição da 

República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO a previsão legal contida no art. 184 do Código 

Tributário e de Rendas do Município de Barreiras-BA, que dispõe sobre 

as atividades sujeitas à licença de localização; 

CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Medicina do Estado da 

Bahia, bem como o Conselho Federal de Medicina têm se posicionado 

pela possibilidade de que seja atribuído domicilio fiscal diferente do 

endereço do local de trabalho aos médicos que exerçam prestação de 

serviços apenas em consultórios e hospitais; 

CONSIDERANDO, ainda a liberdade de instalação e alocação de 

investimentos e a liberdade de competição que são desdobramentos do 

fundamento constitucional da livre iniciativa; 

CONSIDREANDO por fim, o dever da Administração Pública em pautar 

seus atos e procedimentos sob o prisma dos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica determinado que para operação de liberação de Alvarás e 

Licenças de Funcionamento, Localização e Sanitários de representantes 

comerciais e profissionais da área de saúde que prestem serviços de 

venda e revenda de mercadorias ou prestação de serviços em clínicas, 

hospitais e consultórios respectivamente, será verificado o seguinte: 

Parágrafo único – ressalvada a apresentação de toda a documentação 

requerida na legislação para a Inscrição Municipal, os prestadores de 

serviços citados no caput deste artigo, mediante assinatura da 

Declaração de Domicílio Fiscal em anexo, poderão requerer liberação de 

licenças e alvarás no âmbito do Município de Barreiras-BA sem a 

necessidade de manterem escritórios ou consultórios próprios;  

Art. 2º - A declaração citada no artigo anterior deverá conter a 

informação dos declarantes de que no domicílio fiscal não haverá: 

I - estoque e movimentação de mercadorias; 

II - utilização de máquinas e equipamentos; 

III - atendimento ao público ou exercício da atividade profissional;  

IV - modificação do imóvel utilizado, mantendo-se suas características 

residenciais e de habitação.     

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito –  14 de setembro de 2015. 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECLARAÇÃO 

 

PARA USO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSCRIÇÃO 

(digitar ou preencher com letra legível) 

 

Nome: 

Tipo de Logradouro:                          Nome do Logradouro:                                      Nº: 

Bairro:                                                                Andar:                                                 Sala:                   

Cidade:                                                                CEP: 

CPF/CNPJ:              RG: 

 

O requerente declara, que o endereço do contribuinte da inscrição solicitada, será utilizado apenas como sede da empresa, para localização de seus 

sócios ou responsáveis, bem como para recebimento de correspondências e contatos telefônicos, uma vez que todas as suas operações serão 

realizadas junto a seus clientes ou contratantes.  

Declara que pelo menos um de seus sócios reside no local, e que no mesmo:  

· Não haverá estoque e movimentação de mercadorias; 

· Não haverá utilização de máquinas e equipamentos; 

· Não haverá atendimento ao público ou exercício da atividade profissional;  

· Não haverá modificação do imóvel utilizado, mantendo-se suas características residenciais e de habitação.  

Fica autorizado o acesso dos Agentes Fiscais da municipalidade nas dependências do referido endereço, para fins de vistorias e apuração da 

veracidade das informações prestadas.  

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para que produza todos os efeitos de direito, me responsabilizando civil e criminalmente pelas 

informações prestadas, estando ciente que a falsa declaração implicará na CASSAÇÃO da inscrição e demais sanções administrativas e judiciais 

cabíveis. 

 

Barreiras-BA,       de                       de                 . 

 

      Assinatura do declarante – reconhecida 

      Nome:                                                    

      Documento (CPF/RG):
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DECRETO Nº 445/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Renata Alves de Oliveira, para 

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

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 – Em  14 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 446/2015 

Designa representantes para o CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras-Bahia, e a Lei nº 958/2011 de 26 de Agosto de 2011, e,  

 

CONSIDERANDO as prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor 

para aprimorar as relações de mercado no município de Barreiras como 

importante polo regional de comércio e serviços do oeste da Bahia; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de implantar a Política, o Sistema e o 

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor; 

CONSIDERANDO o compromisso governamental com a educação 

empreendedora, o consumo consciente, sustentável e equilibrado; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de promover com ferramentas 
próprias, recursos humanos e materiais o Sistema de Defesa do 
Consumidor, melhorando o processo de consumo; 
 
CONSIDERANDO o compromisso da gestão municipal com a 
transparência dos serviços públicos e a garantia de direitos dos 
consumidores no âmbito do município de Barreiras,  
 
CONSIDERANDO o compromisso de empresas e prestadores de 
serviços em garantir a oferta de produtos e serviços de qualidade; 
 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º- Ficam designados os membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor para o mandato de 02 
(dois) anos:  
 
 
Coordenadoria do PROCON/Barreiras: 
Titular: Doralice Farias Souza 
Procuradoria Geral do Município: 
Titular: Cássio dos Santos Machado 
Suplente: Roberta Borges Cerqueira 
 
Controladoria Geral do Município: 
Titular: Augusto César Geambastiani Barbosa 
Suplente: Hizamara Feitoza de Araújo 
 
 
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico: 
Titular: Marines Blondina Losekann 
Suplente: Carlene Saldanha do Nascimento Miranda 
 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras: 
Titular: Fábio Petronilio Nogueira 
Suplente: Anne Kathelyn Ferreira da Cruz 
 
Centro das Indústrias do Oeste da Bahia: 
Titular: Pedro Ovídio Tassi 
Suplente: Anderson Jakuski 
 
Faculdade Dom Pedro II: 
Titular: Ana Paula Bernardy Gouveia 
Suplente: Claudenir de Jesus Silva Mota 
 
Art. 2º- A Presidência do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor será exercida em conformidade com o artigo 10º da Lei nº 
958/2011 de 26 de Agosto de 2011, pela Coordenadora do 
PROCON/Barreiras. 
 
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2015. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA Nº 014/2015 

Torna sem Efeito o Edital de Notificação publicado no Diário Oficial 

nº 2076 de 11 de Setembro de 2015. 

O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 

com fundamento no artigo 137, inciso II, da Lei Municipal nº 617/2013,  

RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar sem efeito o Edital de Notificação publicado no Diário 

Oficial nº 2076 de 11 de Setembro de 2015. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se. 

Gabinete do Secretário Interino de Administração, 14 de setembro de 

2015. 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário de Interino Administração 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 02/2015 

O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 

com fundamento no artigo 137, inciso II, da Lei Municipal nº 617/2013, e, 

Considerando que é interesse desta Administração Municipal assegurar 

e garantir aos servidores públicos municipais, o exercício irrestrito do 

direito à ampla defesa e ao contraditório, consubstanciado no devido 

processo legal; 

Considerando o número excessivo de servidores públicos municipais 

que deixaram de comparecer ao seu local de trabalho por período 

superior a 30(trinta) dias; 

 

 

Considerando, que deve a Administração Pública pautar seus atos e 

procedimentos sob o prisma dos princípios da Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 

Considerando, ainda que as fichas cadastrais com os endereços dos 

servidores abaixo relacionados encontram-se desatualizadas; 

Considerando por derradeiro o EDITAL DE NOTIFICAÇÃO divulgado 

no Diário Oficial do Município, em 19/11/2013, Edição 1626, 

RESOLVE:  

Artigo 1º: Notificar os Servidores abaixo relacionados, para 

comparecerem na SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste, no horário 

das 08h00min às 12h00min e das 14:00h00min, sob pena, de configurar-

se o Abandono de Emprego previsto no artigo 137, inciso II, da Lei 

Municipal nº 617, de 26 de dezembro de 2003. 

ANA LÚCIA CARDOSO DE SOUZA, MATRÍCULA 42530 

CLEBER ALBERTO LOPES DA SILVA, MATRÍCULA 42558 

DAUGULAS CARDOSO DE AQUINO, MATRÍCULA 42535 

GILMA CORADO DE SOUZA, MATRÍCULA 42379 

JANE APARECIDA GOMES, MATRÍCULA 10131 

RODRIGO ARLINDO PORTO WANDERLEY MORENO, MATRÍCULA 

42871 

Artigo 2º: O presente Edital de Notificação passará a produzir seus 

efeitos a partir da data de sua publicação. 

 

Gabinete do Secretário Interino de Administração, 14 de setembro de 

2015. 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário de Interino Administração 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2015 – PROC. ADM. nº 163/2015 - OBJETO: Aquisição de diesel S10 para manutenção de 

veículos  do CEREST, CEPROESTE, COPIM, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Saúde, Centro de Controle de Zoonoses e 

SAMU no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 28 de 

Setembro 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, 

centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Pregoeiro, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 14 de Setembro 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


