DECRETO Nº 11, DE 12 DE JANEIRO DE 2018

Revoga os parágrafos 3º e 4º do art. 1º do Decreto nº 15 de 9 de fevereiro de 2017 que dispõe sobre o pagamento dos recursos pecuniários e demais
obrigações assumidas com o projeto Mais Médicos para o Brasil, no âmbito do Município de Barreiras e dá outras providencias.

O PREFEITO DE BARREIRAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras, e
CONSIDERANDO a necessidade de adequação do valor da ajuda de custo referente à moradia para os médicos integrantes do Programa Mais Médico
para o Brasil, no âmbito do Município de Barreiras, com base na Portaria nº 300, de 5 de outubro de 2017 publicada pelo Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO publicação do Decreto Municipal nº 458 de 2014, que dispõe sobre o pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações
assumidas com o Projeto Mais Médicos para o Brasil, no âmbito do Município de Barreiras e dá outras providencias;
DECRETA:
Art.1º. Fica definido que o fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderá ser feito nas seguintes
modalidades:
I - imóvel físico;
II - recurso pecuniário; ou
III - acomodação em hotel ou pousada.
§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo devem ser prioritárias nas situações em que o médico participante esteja acompanhado
dos familiares.
§ 2º Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o imóvel poderá ser do patrimônio do ente federativo ou por ele locado e deverá ter padrão
suficiente para acomodação do médico e seus familiares.
§ 3º Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o Município adotará como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em
padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares, até o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), observados os padrões mínimos e
máximos da Portaria nº 300 de 5 de outubro de 2017 da SGTES/MS.
§ 4º Na modalidade prevista no inciso III, o ente federativo deverá disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes,
mediante anuência destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas previstas nos incisos I e II deste artigo.
§ 5º O Município não está obrigado ao fornecimento do benefício de que trata o caput ao médico que tenha solicitado transferência do PROVAB para o
Projeto Mais Médicos para o Brasil e tenha permanecido alocado no mesmo município, conforme Portaria nº 60 de 2015 da SGTES/MS.
Art. 2º Fica estabelecido o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para o fornecimento de alimentação mediante recurso pecuniário, observados os
padrões mínimos e máximos da Portaria nº 300 de 5 de outubro de 2017 da SGTES/MS.
Art. 3º Ficam revogados os parágrafos 3º e 4º do art. 1º do Decreto nº 15 de 9 de fevereiro de 2017, mantendo os demais dispositivos.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura Municipal de Barreiras, 12 de janeiro de 2018.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N° 07, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
Aprova o desdobramento dos Lotes 18 e 19 da Quadra 28, do Loteamento Morada Nobre I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 005105.17.01

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 005105.17.01 o desdobramento dos Lotes 18 e 19, Quadra 28, com área total de 360,00
m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada Nobre I, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-54.537 em 12 de Setembro de 2017, de propriedade de REGINALDO LOPES DA
SILVA, inscrito no CPF sob o n° 856.193.961-34, e OTONI VARGAS DE BRITO, inscrito no CPF sob o n°064.620.575-72.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/18-A – 6,00 metros de frente com a Rua Criciuma; 6,00 metros de fundo com o lote 06; 30,00 metros do lado direito com o Lote 17; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo Lote 18, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 03.04.000.0401.001.

Lote P/18 e P/19-B – 7,50 metros de frente com a Rua Criciuma; 7,50 metros de fundo com os Lotes 6 e 7; 30,00 metros do lado direito com parte do
mesmo Lote 18; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo Lote 19, perfazendo uma área total de 225,00 m² (duzentos e vinte e cinco
metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 03.04.000.0409.001.

Lote P/19-C – 10,50 metros de frente com a Rua Criciuma; 10,50 metros de fundo com o lote 7; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo Lote
19; 30,00 metros do lado esquerdo com o Lote 20, perfazendo uma área total de 315,00 m² (trezentos e quinze metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.00.002.8275.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 10, DE 11 DE JANEIRO DE 2018
Aprova o desdobramento dos Lotes 12 e 14 da Quadra D, do Loteamento São Francisco de Assis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 004618.17.01,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 004618.17.01 o desdobramento dos Lotes 12 e 14, Quadra D, com área total de 720,00
m² (setecentos e vinte metros quadrados) do Loteamento São Francisco de Assis, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício
da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R1-47-187 em 16 de dezembro de 2014, e R2-47-187 em 05 de setembro de 2017, e
R3-47-187 em 14 de setembro de 2017, de propriedade de KO CONSTRUTORA LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o n° 18.591.170/0001-53.
Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:
Lote 14 – 12,00 metros de frente com a Rua Santa Bárbara; 12,00 metros de fundo com o lote 15; 30,00 metros do lado direito com o Lote 16; 30,00
metros do lado esquerdo com o Lote 12, perfazendo uma área total de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.00.003.5281.001.
Lote 12 – 12,00 metros de frente com a Rua Santa Bárbara; 12,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito o Lote 14; 30,00 metros
do lado esquerdo com Lote 10, perfazendo uma área total de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
05.01.200.0662.001.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 009
“Dispõe sobre o descaucionamento dos lotes localizados no Jardim Nova América II”.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Barreiras – BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico da SEINFRA e jurídico emitido no processo administrativo de nº 093/2017,
DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, de acordo com o processo administrativo 093/2017, o descaucionamento dos 450 (quatrocentos e cinquenta) lotes, localizados
no Loteamento Jardim Nova América II, haja vista o cumprimento de todas as obrigações previstas no Termo de Acordo e Compromisso.

Art. 2° Os 450 (quatrocentos e cinquenta) lotes, equivalem a 102.825,10m², segundo a lista dos lotes descaucionados que segue em anexo.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 10 de janeiro de 2018

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL – N° 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 361/2017, torna público
para conhecimento dos interessados à SUSPENSÃO do Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Nº 001/2018. Objeto: Contratação de
Empresa especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado, Instalação e Desinstalação, incluindo fornecimento de
peças, mão-de-obra, materiais, tudo por conta e responsabilidade da CONTRATADA, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração, devido a
alterações no edital. Tão logo uma nova data será divulgada. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 15 de janeiro de 2018.
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RETIFICAÇÃO
PORTARIA Nº002 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
A Portaria nº 002/2018, de 02 de janeiro de 2018, que dispõe sobre os dias de feriados nacionais, estaduais e municipais, e estabelece ponto
facultativo no ano de 2018 para cumprimento pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional do poder
executivo, necessita de retificação no Art.1º, incisos a seguir:

II - Onde se lê: 12 de fevereiro, Carnaval (Ponto Facultativo).
Leia-se: 12 de fevereiro, Carnaval (Ponto Facultativo Nacional).

X- Onde se lê: 31 de maio, Corpus Christi (Ponto Facultativo).
Leia-se: 31 de maio, Corpus Christi (Ponto Facultativo Nacional).

Gabinete do Prefeito em 15 de janeiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº313, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017.

O Decreto nº 313/2017, de 21 de dezembro de 2017, que fixa os preços públicos a serem cobrados pelo município de Barreiras-BA, pela utilização de
bens públicos municipais exclusivamente durante o carnaval 2018, necessita de alteração na TABELA I para cobrança de preços públicos:

Altera-se no código 01.02 - Barracas de Capeteiros 3m x 3m (diversas bebidas) - o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais)
Altera-se no código 01.03 - Restaurantes 5m x 10m - o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Altera-se no código 01.05 – Food Truck (Vila do Food Truck) - o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Gabinete do Prefeito, em 15 de janeiro de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 04/SMECEL, de 15 de janeiro de 2018.

LICENCIA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA NO SINPROFE.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso das atribuições,
CONIDERANDO a posse, em 05 de janeiro de 2018, da diretoria do SINPROFE- Sindicato dos Professores, Professoras e Especialista em Educação
da Rede Pública de Ensino do Município de Barreiras - Bahia, eleita em assembleia realizada em 10 de novembro de 2017, para o triênio 2018/2020;
CONSIDERANDO a autorização legal do Artigo 49 da Lei nº 768/2007, com redação dada pela Lei nº 1.263/2017;
CONSIDERANDO o requerido no Ofício nº 07/2018, de 10 de janeiro de 2018, do SINPROFE;

RESOLVE,

Art. 1º. Conceder licença para o exercício de mandato classista no SINPROFE- Sindicato dos Professores, Professoras e Especialista em Educação
da Rede Pública de Ensino do Município de Barreiras - Bahia, pelo período de seus mandatos, os professores:
I – MARIA RODRIGUES DA SILVA LIMA, matrícula nº 2.539, Presidente; e
II – FRANCINEY DE SOUZA SARDEIRO, matrícula nº 1.185, Tesoureiro.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Cátia Pereira Aires de Alencar
Secretária de Educação
Portaria Nº 301/2017 de 16/03/2017
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