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PORTARIA N° 415, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
 

Dispõe sobre a Cessão da Servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação, do Município de Barreiras, e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras – BA e considerando o Convênio de Cooperação Técnica celebrado entre o Munícipio de Salvador e o Município de Barreiras 

através de suas Secretarias Municipais de Educação,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Ceder, com ônus ao órgão cessionário, a servidora pública municipal abaixo especificada, pertencente ao quadro do Município de Barreiras, 

para atuar junto ao Município de Salvador – BA, na Secretaria Municipal de Educação, com a carga horária de 40 h, conforme estabelecido no 

Convênio de Cooperação Técnica firmado em 19 de março de 2018. 

 

I - Servidora Pública Municipal, EDINEA PASSOS DE JESUS, professora, matrícula 849, lotada na Secretaria Municipal de Educação.  

 

Art. 2º Durante o período em que a servidora estiver à disposição do Município de Salvador – BA, todos os seus vencimentos ou salários e vantagens, 

bem assim os encargos incidentes, benefícios e outras despesas, serão integralmente ressarcidos ao Município de Barreiras-BA.  

 

Art. 3º A cessão será pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 01 de julho de 2019, e poderá ser extinta a qualquer tempo por conveniência 

ou necessidade do Município de Barreiras - BA. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2019.  

 
 

Gabinete do Prefeito de Barreiras – BA, em 06 de novembro de 2019. 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 1.396, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, revogando a Lei Municipal nº 690/2005 e dando outras providências.  

 
 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 

 
Art. 1º- Fica criado o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo, formulador e 
controlador das políticas públicas e ações voltadas para a pessoa idosa no âmbito do Município de Barreiras-BA, sendo acompanhado pela Secretaria 
de Assistência Social e Trabalho, órgão gestor das políticas de assistência social do município. 
 
Art. 2º.- Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa: 
 

I. Formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a Política Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, zelando pela sua execução; 
II. Elaborar proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à Política Municipal de Direitos da Pessoa Idosa; 

III. Indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento municipal quanto às questões que dizem respeito a pessoa idosa; 
IV. Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e legais referentes a pessoa idosa, sobretudo a Lei Federal nº. 8.842, de 

04/07/94, a Lei Federal nº. 10.741, de 1º./10/03 (Estatuto do Idoso) e leis pertinentes de caráter estadual e municipal, denunciando à 
autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer uma delas; 

V. Fiscalizar as entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso, conforme o disposto no artigo 52 da Lei nº. 
10.741/03. 

VI. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos, programas e pesquisas voltados para a promoção, a proteção e a defesa 
dos direitos da pessoa idosa; 

VII. Inscrever os programas das entidades governamentais e não governamentais de assistência a pessoa idosa; 
VIII. Estabelecer a forma de participação da pessoa idosa no custeio da entidade de longa permanência, filantrópica ou casa lar, cuja 

cobrança é facultada, não podendo exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social 
percebido pela pessoa idosa. 

IX. Apreciar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária anual e suas eventuais alterações, zelando pela 
inclusão de ações voltadas à política de atendimento do idoso; 

X. Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, elaborando ou 
aprovando planos e programas em que está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele; 

XI. Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela participação de organizações representativas das pessoas idosas na 
implementação de política, planos, programas e projetos de atendimento a pessoas desta faixa etária; 

XII. Elaborar e revisar o regimento interno do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa; 
XIII. Outras ações visando à proteção dos direitos da pessoa idosa. 

 
Parágrafo único – Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa será facilitado o acesso a todos os setores da administração 
pública municipal, especialmente às Secretarias e aos programas prestados à população, a fim de possibilitar a apresentação de sugestões e 
propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse da pessoa idosa. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, composto de forma paritária entre o poder público municipal e a sociedade civil, será 
constituído por: 
 
I – Representantes de cada uma das Secretarias a seguir indicadas: 

1) Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho; 
2) Secretaria Municipal de Saúde; 
3) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
4) Secretaria de Agricultura e Tecnologia; 
5) Procuradoria Geral do Município. 

II – Cinco representantes da sociedade civil atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou ao atendimento a pessoa idosa, legalmente 
constituída e em regular funcionamento há mais de 01 (um) ano. 
§1º. Cada membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa terá um suplente. 
§ 2º. Os membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, 
respeitadas as indicações previstas nesta Lei. 
§ 3º. Os membros do Conselho terão um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por mais um mandato de igual período.  
§ 4º. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante nova indicação 
do representado. 
§ 5º. As entidades não governamentais serão eleitas em fórum próprio, especialmente convocado para este fim, sendo o processo eleitoral 
acompanhado por um representante do Ministério Público. 
§ 6º. Caberá às entidades eleitas a indicação de seus representantes ao Prefeito de Barreiras, diretamente, no caso da primeira composição do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, ou por intermédio deste, tratando-se das composições seguintes, para nomeação, no prazo de 20 
(vinte) dia após a realização do Fórum que as elegeu, sob pena de substituição por entidade suplente, conforme ordem decrescente de votação. 
 
Art. 4º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus 
membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais 
e não-governamentais. 
§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso 
de ocorrência simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo conselheiro mais idoso. 
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§ 2º. O Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa poderá convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias 
membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse 
da pessoa idosa. 
 
Art. 5º. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na sessão plenário, excetuando o Presidente que também exercerá o voto de 
qualidade. 
 
Art. 6º. A função do membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa não será remunerada e seu exercício será considerado de relevante 
interesse público. 
 
Art. 7º. As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa perderão essa condição quando ocorrer 
uma das seguintes situações: 
 

I. Extinção de sua base territorial de atuação no Município; 
II. Irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem incompatível a sua representação no Conselho; 
III. Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovadas. 

 
Art. 8º. Perderá o mandato o Conselheiro que: 
 

I. Desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação; 
II. Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa; 
III. Apresentar renúncia ao plenário do conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua recepção na secretaria do conselho; 
IV. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
V. For condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 

 
Art. 9º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão substituídos pelos 
suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos.  
 
Art. 10. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da 
quarta intercalada. 
 
Art. 11. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação do 
seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros.  
 
Art. 12. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa instituirá seus atos por meio da resolução aprovada pela maioria de seus membros. 
 
Art. 13. As sessões do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão públicas, precedidas de ampla divulgação. 
Art. 14. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho proporcionará o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. 
 
Art. 15. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa serão previstos nas peças 
orçamentárias do Município. 
 

Capítulo II 
DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 

 
Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar 
suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de 
Barreiras. 
 
Art. 17. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa: 
 

I. Recursos provenientes de órgãos da União ou do Estados vinculados à Política Nacional do Idoso; 
II. Transferências do Município; 
III. As resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas; 
IV. Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis; 
V. As advindas de acordos e convênios; 

VI. As provenientes das multas aplicadas com base na Lei n. 10.741/03; 
VII. Outras. 

 
Art. 18. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal  de Assistência Social e Trabalho,  tendo sua destinação liberada por 
meio de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. 
 
§1º. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação “Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa”, para 
movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser 
publicado na imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do Conselho Municipal 
de Direitos do Idoso. 
 
§2º. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na 
legislação pertinente. 
 
§3º. Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho gerir o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, sob a orientação e controle 
do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, cabendo ao seu titular: 
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I. Solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do Idoso; 
II. Submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso demonstrativo contábil da movimentação financeira do Fundo; 
III. Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 
IV. Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 19. Para a primeira instalação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, o Prefeito do Município de Barreiras convocará, por meio de 
edital, os integrantes da sociedade civil organizada atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que serão escolhidos em 
fórum especialmente realizado para este fim, a ser realizado no prazo de trinta dias após a publicação do referido edital, cabendo as convocações 
seguintes à Presidência do Conselho. 
 
Art. 20. A primeira indicação dos representantes governamentais será feita pelos titulares das respectivas Secretarias, no prazo de trinta dias após a 
publicação desta Lei. 
 
Art. 21. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa elaborará o seu regimento interno, no prazo máximo de sessenta dias a contar da data de 
sua instalação, o qual será aprovado em próprio, devidamente publicado pela imprensa oficial e dada ampla divulgação. 
 
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, das atribuições de seus 
membros, entre outros assuntos. 
 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 29 de outubro de 2019. 

 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 1.397, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 
 
“Dá nova redação às Leis n. 893, de 22.04.2010, e n. 902, de 10.06.2010, que redefine competência e estabelece a composição do Conselho 
Municipal de Saúde de Barreiras, com base nas Resoluções 453, de 10.05.2012, e 554, de 15.09.2017, do Conselho Nacional de Saúde, e dá outras 
providências.” 
 
 
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DO CONSELHO DE SAÚDE 

 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde de Barreiras, órgão colegiado, permanente e deliberativo do Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, 
integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde, criado pela Lei n. 188, de 02.06.1993, e reformulado pelas Leis n. 408, de 
30.04.1998, n. 541, de 19.09.2001, n. 893, de 22.04.2010 e n. 902, de 10.06.2010, tem por competência formular e propor estratégias e controlar a 
execução da política de saúde do município, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 
 

Seção I – Do Objetivo 
 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberativas, fiscalizadoras e consultivas, objetivando o estabelecimento, acompanhamento, 
controle e avaliação da política municipal de saúde, de acordo com a Constituição Federal, as Leis Federais n. 8.080, de 19.09.1990 e n. 8.142, de 
28.12.1990, a Lei Complementar n. 141, de 13.01.2012, e as Resoluções n. 453, de 10.05.2012, e n. 554, de 15.09.2017, do Conselho Nacional de 
Saúde. 
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Seção II – Das Competências 
 

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Saúde: 
 
I – Atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, e nas 
estratégias para sua aplicação aos setores público e privado, assegurando-se que a universalidade e o acesso igualitário aos serviços e ações de 
saúde sejam garantidos pelo poder público. 
 
II – Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos Planos de Saúde do Sistema Único de Saúde municipal e deliberar sobre seu 
conteúdo, em função dos princípios que o regem e de acordo com as características epidemiológicas, das organizações dos serviços em cada 
instância administrativa e em consonância com as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde, revisando-o periodicamente. 
 
III - Acompanhar os encaminhamentos e efetivação das deliberações aprovadas em suas reuniões plenárias e nas Conferências de Saúde 
direcionadas à gestão da secretaria de saúde. 
 
IV – Auxiliar na identificação dos condicionantes e determinantes da situação de saúde da população do município, considerando as condições 
socioeconômicas, ambientais e epidemiológicas locais, propondo ações de proteção, promoção e recuperação da saúde, contextualizadas e 
adequadas à realidade.  
 
V – Avaliar e deliberar sobre os critérios utilizados na organização e no funcionamento das ações e serviços e sobre propostas de normas básicas para 
operacionalização do Sistema Único de Saúde municipal. 
 
VI – Promover a implantação dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde, incluindo os Conselhos dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, sob a 
sua coordenação.  
 
VII – Deliberar, previamente, sobre o Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e outros instrumentos obrigatórios  de gestão, 
considerando que a omissão da instância de controle social na execução das atribuições pode ensejar, ante o previsto no art. 4º, caput e inciso II, da 
Lei nº 8.142/1990 e art. 22, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, a transferência da administração dos recursos do fundo de saúde para outro ente 
(estado ou União), nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8.142/1990. 
 
 VIII – Deliberar sobre a proposta orçamentária anual do Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas no Plano 
Municipal de Saúde, no Plano Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento 
ascendentes, conforme legislação vigente. 
 
IX – Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e deliberar e acompanhar a movimentação 
e o destino dos recursos. 
 
X – Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde municipal, oriundos das 
transferências do orçamento da União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do orçamento municipal, como decorrência do que dispõe 
o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n. 29/2000 e a Lei Complementar n. 141, de 13.01.2012. 
 
XI – Apreciar os documentos relativos à prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, apresentados pela gestão municipal, e encaminhar as 
deliberações e recomendações conforme os quesitos e prazos estabelecidos na legislação vigente. 
 
XII – Analisar, discutir e deliberar, conforme período estabelecido na legislação vigente, sobre a aprovação ou não do Relatório de Gestão. 
 
XIII – Definir e controlar as prioridades para a elaboração de contratos e convênios entre o setor público e entidades privadas de prestação de serviços 
de saúde e acompanhar a sua atuação. 
 
XIV – Estabelecer estratégias intersetoriais e procedimentos de acompanhamento da gestão do Sistema Único de Saúde municipal, articulando-se com 
os demais colegiados. 
 
XV – Examinar eventuais denúncias de indícios de irregularidades, respondendo no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos 
serviços de saúde, bem como apreciar e deliberar sobre os pedidos de recursos das suas deliberações. 
 
XVI – Deliberar sobre toda e qualquer proposição relativa à área da saúde a ser encaminhada ao Poder Legislativo, propondo a adoção de critérios 
definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. 
 
XVII – Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros municipais quanto à política de recursos humanos para a saúde. 
 
XVIII – Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde 
municipal, cooperando na melhoria da qualidade da formação dos trabalhadores da saúde. 
 
XIX – Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área da saúde, visando a observação de padrões éticos 
compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do município. 
 
XX – Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área da saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde municipal. 
 
XXI – Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. 
 
XXII – Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Câmara de Vereadores e meios de 
comunicação, bem como, com setores relevantes não representados no Conselho Municipal de Saúde. 
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 XXIII – Criar, coordenar e supervisionar Comissões Intersetoriais e outras que julgar necessárias, inclusive Grupos de Trabalho, integradas 
pelas secretarias e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. 
 XXIV – Implementar, de forma continuada, a mobilização e a articulação da sociedade para a defesa dos princípios constitucionais que 
fundamentam o Sistema Único de Saúde e para o controle social na área da saúde. 
  XXV – Articular-se com outros conselhos setoriais, entidades, movimentos populares e instituições públicas e privadas, com o propósito de 
cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema de participação e controle social. 

XXVI – Aprovar a organização e as normas de funcionamento das Conferências Municipais de Saúde, reunidas ordinariamente, a cada 
quatro anos, e convoca-las, extraordinariamente, na forma prevista pelos §1º e 5º do artigo 1º da Lei n. 8.142, de 28.12.1990. 
 XXVII – Estabelecer ações de informação, educação permanente para o controle social e comunicação sobre saúde em geral e suas 
diferentes temáticas, de acordo com as Diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do Sistema Único de Saúde, 
respeitando o Plano Municipal de Saúde existente. 
 XXVIII – Divulgar, nos meios de comunicação, as funções, competências, funcionamento, trabalhos e decisões do Conselho Municipal de 
Saúde. 
 XXIX – Atualizar, periodicamente, as informações sobre o Conselho Municipal de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de 
Saúde (SIACS) ou outro que vier a substitui-lo. 

XXX – Ter conhecimento de toda pactuação em saúde feita com base em informações sobre as necessidades de saúde e as possibilidades 
para a articulação regional no contexto da integralidade da saúde. 
 XXXI – Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua competência. 

 
 

Seção III – Da Composição 
 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Saúde será composto por 12 (doze) representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de 
usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de 
saúde. 
 
 § 1º.  A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 
 § 2º. A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho Municipal 
de Saúde. 
 § 3º. A participação como conselheiros de membros eleitos do Poder Legislativo e de representantes do Poder Judiciário e do Ministério 
Público não é permitida no Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 5º - A composição do Conselho Municipal de Saúde seguirá o previsto na Lei n. 8.142, de 28.12.1990 e Resolução n. 453, de 10.05.2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, distribuindo-se da seguinte forma: 
 
 a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 
 b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 
 c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. 
 
Art. 6º - Os órgãos, entidades, movimentos e instituições componentes do Conselho Municipal de Saúde serão eleitas, conforme procedimentos 
especificados no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. 
 
 § 1º. A participação no Conselho Municipal de Saúde seguirá os critérios de representatividade, abrangência e complementaridade do 
conjunto da sociedade.  
 § 2º. Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços promovam 
a renovação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de suas entidades representativas. 
 § 3º. Cada entidade poderá ocupar apenas uma vaga no Conselho Municipal de Saúde.  
 
Art. 7º. Os órgãos, entidades, movimentos e instituições componentes do Conselho Municipal de Saúde poderão, a qualquer momento, serem 
substituídos quando solicitarem sua própria exclusão ou quando descumprirem suas obrigações, a partir de critérios definidos no Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 8º. No que se refere aos seus membros, o Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas seguintes disposições: 

 
I – Serão indicados pelos seus respectivos órgãos, entidades, movimentos e instituições e serão substituídos pelos mesmos mediante 

solicitação ao Conselho Municipal de Saúde.  
II – Cada órgão, entidade, movimento e instituição será representada por um membro titular e um suplente, para o período de dois anos, sem 

prejuízo de recondução nos períodos subsequentes. 
III – Os membros poderão ser substituídos quando solicitarem sua própria exclusão ou quando descumprirem suas obrigações com o 

Conselho Municipal de Saúde identificadas a partir de critérios definidos no seu Regimento Interno. 
 
§ 1º. O membro suplente de que trata o inciso II do caput poderá ser de órgão, entidade, movimento ou instituição diferente do seu titular, 

desde que seja dentro do mesmo segmento. 
 § 2º. Os Servidores Públicos detentores de cargo de direção ou confiança na gestão do Sistema Único de Saúde ou em prestadores de 
serviços para o Sistema Único de Saúde não poderão ser representantes dos seguimentos dos usuários ou dos trabalhadores da área de saúde.  

§ 3º O Secretário Municipal de Saúde, autoridade máxima da direção do SUS em Barreiras – Bahia não pode acumular o exercício de 
presidente do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação das funções de execução e fiscalização da Administração Pública. 

 
Art. 9º. A função de Conselheiro Municipal de Saúde não será remunerada, considerando-se o seu exercício de relevância pública, com a garantia de 
dispensa do trabalho, sem prejuízos funcionais ou remuneratórios, durante o período das reuniões plenárias e das comissões, dos eventos de 
capacitações, das Conferências e de outras ações definidas pelo Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 10. O Conselheiro Municipal de Saúde, no exercício de sua função, responde pelos seus atos, conforme legislação vigente. 
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Seção IV – Da Estrutura 

 
Art. 11. O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa Diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o 
Sistema Único de Saúde municipal.  
 
 § 1º. A Mesa Diretora será composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário e um Secretário Adjunto, eleitos, em plenária, 
entre os membros do Conselho Municipal de Saúde. 
 § 2º. A Mesa Diretora deverá ser constituída de forma paritária pelos segmentos, conforme o artigo 5º desta Lei. 
 § 3º. A presidência e a vice-presidência não poderão ser exercidas pelo Gestor Municipal de Saúde ou seu representante. 
 § 4º. Os critérios para eleição dos cargos da Mesa Diretora, o tempo dos mandatos e suas atribuições serão definidas no Regimento Interno 
do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Art. 12. Compete à gestão municipal garantir autonomia administrativa, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria 
executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico, para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, conforme previsto pela Lei 
8.142, de 28.12.1990, e Resoluções n. 453, de 10.05.2012, e n. 554, de 15.09.2017, do Conselho Nacional de Saúde. 
 
 § 1º. Cabe ao Conselho Municipal de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal, assim como pelo seu 
orçamento. 
 § 2º. O Conselho Municipal de Saúde contará com uma Secretaria Executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o 
suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do conselho, que definirá sua estrutura e dimensão. 
 
Art. 13. O Conselho Municipal de Saúde poderá contar com Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho, com caráter permanente ou temporário, 
para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.  
 
 § 1º. A criação e definição das Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho obedecerão a critérios estabelecidos no Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Saúde, assim como suas composições e funcionamentos. 
 § 2º. Os pareceres das Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho serão submetidos à apreciação e deliberação da Plenária. 
 § 3º. Todas as Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho deverão contar com conselheiros e serem constituídas, preferencialmente, de 
forma paritária. 
  § 4º. Todas as Comissões Internas e/ou Grupos de Trabalho poderão contar com participações temporárias de acordo com a necessidade, 
momentânea, com técnicos ou especialistas em áreas específicas, ou outro integrante interessado que possa contribuir com as discussões e pareceres 
emitidos, não sendo permitido a permanência desses profissionais nas referidas comissões. 
 
Art. 14. Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes 
critérios: 
 
 I – Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de Saúde as instituições formadoras de recursos humanos para a saúde e as 
entidades representativas de profissionais e usuários de saúde, independentemente de sua condição de membros. 
 II – Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização na área de saúde, para assessorar o Conselho Municipal de 
Saúde em assuntos específicos. 
 

Seção V – Do Funcionamento 
 

Art. 15. O Conselho Municipal de Saúde se reunirá em Plenárias, ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que houver 
necessidade, por convocação da Mesa Diretora ou por solicitação, devidamente justificada, da maioria de seus membros. 
 
 § 1º. A Reunião Plenária é o órgão de deliberação máxima do Conselho Municipal de Saúde. 
 § 2º. As Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde iniciarão com a presença da maioria simples dos 
membros. 
 § 3º. Cada membro titular do Conselho Municipal de Saúde terá direito a um único voto na Reunião Plenária. 
 § 4º. Os membros suplentes terão voz na Reunião Plenária e votarão somente na ausência do seu membro titular. 
 § 5º. As decisões nas Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias serão tomadas por maioria simples dos votos dos membros 
presentes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial. 
 § 6º. As Reuniões Plenárias do Conselho Municipal de Saúde são abertas ao público. 
 § 7º. A cada quadrimestre, o Conselho Municipal de Saúde oportunizará espaço na pauta de sua Reunião Plenária, para que seja realizada a 
prestação de contas, em relatório detalhado, sobre o andamento da implementação do Plano Municipal de Saúde, sobre a agenda da saúde pactuada, 
sobre o Relatório de Gestão, os dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem 
como sobre a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar n. 141, de 
13.01.2012. 
 
Art. 16. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em resolução, moção ou recomendação. 
 
 § 1º. A Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar “ad referendum” da Plenária do Conselho, quando necessário. 
 § 2º. O Prefeito Municipal deverá homologar as decisões do Conselho Municipal de Saúde, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, dando-
lhes publicidade oficial, conforme disposto na Lei Federal n. 8.142, de 28.12.1990, e na Resolução n. 453, de 10.05.2012, do Conselho Nacional de 
Saúde. 
 
Art. 17. Outras normas de funcionamento do Conselho Municipal de Saúde serão disciplinadas pelo seu Regimento Interno. 
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CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 18. O Conselho Municipal de Saúde, no exercício de suas atribuições, observará as seguintes diretrizes básicas e prioritárias: 
 
 I – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a promoção da saúde, 
redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação. 
 II – Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção da saúde em toda a rede municipal, e objetivando a redução das taxas de 
morbidade e mortalidade e a melhora da qualidade de vida da população do município. 
 
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 29 de outubro de 2019. 

 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 1.398, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
Dispõe sobre a destinação de ossadas humanas não reclamadas, para fins de estudos e/ou pesquisas cientificas e dá outras providências.  
 
 
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Esta Lei disciplina a destinação de ossadas humanas, para fins de estudos e/ou pesquisas científicas, que não tenham sido reclamadas junto 
às autoridades públicas, nos termos da Lei Federal n°. 8.501/92. 
 
Art. 2º - As ossadas humanas de pessoas sepultadas nos cemitérios públicos do Município de Barreiras/BA, que não forem reclamadas pelos 
familiares, no período de 03 (três) anos e que estejam na iminência de serem descartadas junto ao ossuário do cemitério, poderão ser doadas para fins 
de pesquisas e/ou estudos, a instituições de ensino de nível superior, públicas ou privadas e centros de pesquisa. 
 
Art. 3º - Após o transcurso do prazo estipulado no artigo anterior, sem que a família do falecido tenha procurado a administração dos cemitérios para 
retirada dos restos mortais, não caberá aos familiares do falecido, nenhuma medica indenizatória em desfavor do poder público, implicando assim em 
aceitação tácita e definitiva, das providências adotadas pela Administração Pública Municipal. 
 
Art. 4º - Fica ressalvado ao Poder Judiciário Estadual e federal, quando for o caso, a garantia de preservação dos restos mortais, para fins de 
procedimentos vinculados a estudos e pesquisas da polícia judiciária e de medicina legal. 
 
Art. 5º - Será destinado para estudos e/ou pesquisas cientificas, na forma da presente Lei, as ossadas de cadáveres: 
 

I- Sem qualquer documentação e que atendam as condições do artigo 2º; 
II- Identificado sobre o qual inexistam informações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais, atendidas as 

condições do artigo 2º. 
  
Art. 6º - A presente Lei não se aplica nos casos de cemitérios particulares e privados, nem a jazidos familiares privados, mesmo estando estes 
localizados em cemitérios públicos, exceto nos casos de iniciativa dos próprios familiares. 
 
Art. 7º- O executivo Municipal poderá emitir decreto regulamentando a presente Lei, quando couber. 
 
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 29 de outubro de 2019. 
 

 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.399, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, a oferecer garantias e dá 
outras providências. 

 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 

que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 30.000.000,00 

(trinta milhões de reais), no âmbito da linha de crédito FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, destinadas à execução de Projetos e 

Obras de Infraestrutura, nas zonas urbana e rural do município de Barreiras, observada a legislação vigente, em especial às disposições da Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. 

 

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em 

caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as suas receitas próprias de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b", e parágrafo 3º 

da Constituição Federal, nos termos da ressalva apresentada pelo art. 167, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, ou outros recursos que, com 

idêntica finalidade, venham a substituí-los, bem como outras garantias em direito admitidas. 

 

§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput deste artigo, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a 

transferir os recursos cedidos ou vinculados nos montantes necessários à amortização da dívida nos prazos contratualmente estipulados. 

§ 2º Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da 

Caixa Econômica Federal, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado. 

§ 3º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a promover o empenho e consignação das despesas nos montantes necessários à amortização da 

dívida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e 

encargos da dívida, até o seu pagamento final. 

§ 4º Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito, fica a Caixa Econômica Federal autorizada a 

debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados os créditos dos recursos do Município, nos 

montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida. 

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão consignados como receita no Orçamento ou em créditos 

adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000. 

 

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, 

relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

 

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos das obrigações decorrentes da 

operação de crédito ora autorizada. 

 

Art. 6º Ficam revogadas todas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.308, de 23 de outubro de 2018. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 29 de outubro de 2019. 
 

 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.400, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

“Dispõe sobre a denominação da Praça Pública Municipal localizada no Bairro Flamengo, Praça Nossa Senhora de Fátima e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber 

que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada a Praça Pública localizada no Bairro Flamengo nesta cidade, Praça Nossa Senhora de Fátima 

 

Art. 2º - A Administração Municipal providenciará placa de identificação a ser fixada no local. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 30 de outubro de 2019. 

 
 
 

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 042/SMECEL, de 19 de novembro de 2019. 

  

NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

   

A Secretária Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso das atribuições previstas no art. 19 da Lei Orgânica Municipal e art. 14 da Lei 
nº 1.235/17, e tendo em vista o disposto no artigo 146 da Lei nº 617, de 26 de dezembro de 2003, resolve:     

Art. 1º.  Designar ALDECI OLIVEIRA QUEIROZ MOREIRA, Professora, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
matrícula funcional nº 102; KATIUSCIA DE CARVALHO SANTOS, Especialista em Educação, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, matrícula funcional nº 1922; e LEANDRA REGINA PORTO LIMA CARNEIRO, Professora, Diretora eleita da Escola 
Municipal João Crisóstomo Figueiredo,  do quadro de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, matrícula funcional nº 10580, 
para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão Processante de Processo Administrativo Disciplinar destinado a, no prazo de 30 dias, 
apurar os fatos provenientes de denúncias formuladas pelas servidoras N. S. F., professora, matrícula funcional nº 2774 e S. A. F. B., professora, 
matrícula funcional nº 3250, contra M. A. V. A., professora, matrícula funcional nº 42455, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos 
trabalhos. 

Art. 2º. Determinar, como medida cautelar prevista no Art. 150 da Lei nº 617/2003, o afastamento das 3 (três) servidoras do exercício de suas funções 
pelo prazo de 30 (trinta) dias.  

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

 
Cátia Pereira Aires de Alencar 

Secretária de Educação 
Portaria Nº 301/2017 de 16/03/2017 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR 

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 064/2019 

PORTARIA SEMATUR Nº 064/2019 de 19 de novembro de 2019. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010, Lei Complementar nº 

140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 

4.327 de 31/10/2013 e suas alterações e, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2019.0000633.TEC.LI.0003, com Parecer Técnico 

favorável e aprovado pela Resolução COMDEMA nº 009 de 18 de novembro de 21019, favorável ao pleiteado RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença 

Ambiental de Implantação (LI), válida por 4 (quatro) anos, a Prefeitura Municipal de Barreiras, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, Bairro Aratu, Barreiras – BA, para a implantação da Central de Gerenciamento e 

Tratamento de Resíduos de Barreiras (CGTRB) para as atividades de Usina de Compostagem e Triagem de Materiais e Resíduos Urbanos que terá 

capacidade de processamento de 150 toneladas/dia e o Aterro Sanitário com produção de 90 toneladas/dia, uma área total de 26,0447 hectares da 

Fazenda Santo Antônio, localizado às Rodovia BR 242, Km 172, saída para Salvador, Zona Rural, município de Barreiras – BA. Art. 2º - Conceder 

Autorização de Supressão de Vegetação Nativa (ASV), para a Implantação da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos de Barreiras em 

uma área de 26,0447 ha, no imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado às Rodovia BR 242, Km 172, saída para Salvador, Zona 

Rural, município de Barreiras – BA, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 zona 23 L (X/Y): (517.578,17/8.656.744,17); (517.897,62/8.656.194,36); 

(517.499,75/8.656.044,63); (517.198,96/8.656.604,45), mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra 

desta portaria que se encontra no processo. Art. 3º - Esta portaria aprova o Plano de Salvamento de Fauna, autorizando seu manejo e transporte, 

quando necessário. Art. 4º - O rendimento total de material lenhoso gerado no processo desta supressão é de um volume estimado de 11,4631 m³/ha 

ou 17,1946 st/ha perfazendo um volume total de 1.132,5783 m³ ou 1.698,8674 st. Art. 5º - Os produtos e subprodutos originados de atividade 

autorizada deverão ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual 10.431/2006 sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma 

e à Portaria MMA253/2006 que dispõe sobre a necessidade de registro de tais produtos no “Sistema – DOF” para o controle informatizado do 

transporte e de seu armazenamento. Art. 6º- Conforme informado na Declaração de Aproveitamento Socioeconômico e Ambiental os produtos e/ou 

subprodutos o material lenhoso oriundo da supressão nativa ora autorizada serão consumidos internamente na propriedade com a confecção de 

mourões e cercas. Art. 7º - O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Técnico torna nulos os Artigos anteriores. Art. 8º - 

Considerando o quanto disposto no Artigo 3º do Decreto Estadual 14.024/12, a análise do presente processo observou os fundamentos do 

Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual 11.235/08. Art. 9.º - Todos os atos administrativos posteriores e relacionados a este instrumento 

deverão observar as disposições normativas regulamentadas pelo Decreto 14.024/12. Art. 10º- Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 

documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais 

órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 11.º - Essa Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da 

Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras instancias no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 12.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo. 
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RETIFICAÇÃO 

 

PORTARIA N° 414, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 

  

A Portaria nº 414, de 06 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município em 06 de novembro de 2019, Edição 3069, que dispõe sobre 

a exoneração para cargo de provimento efetivo de Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde, necessita, por lapso de digitação, da seguinte 

correção: 

 

Onde se lê: (...) do exercício do cargo de provimento efetivo de enfermagem (...). 

Leia-se: (...) do exercício do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem (...). 

 

Gabinete do Prefeito em 19 de novembro de 2019. 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2018 

 

Proc. Adm. Nº 4182/2019- Pregão Presencial nº 01/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95 

Contratada: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ 11.416.730/0001-94, pessoa jurídica de direito privado. OBJETO DO TERMO 

ADITIVO: Acréscimo de valor em um percentual de 25% (vinte e cinco) por cento, valor global ao contrato nº 68/2018, o que equivale a R$ $ 

128.500,00 (cento e vinte e oito mil e quinhentos reais), inicialmente a contar a partir do dia 01 de novembro de 2019. João Barbosa de Souza 

Sobrinho. 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 161/2019. 

 

Proc. Adm. Nº 4517/2019- Tomada de Preço nº 003/2019- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, 

Contratada: KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA EPP, inscrito no CNPJ 12.239.466/0001-23. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de 

prazo pelo período de 06 (seis) meses, partindo da existência de um saldo no valor de R$ 1.423.387,28 (um milhão quatrocentos e vinte e três mil 

trezentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), mantendo as demais cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores 

executados inicialmente, a contar a partir do dia 30 de novembro de 2019, conforme dotação orçamentária e solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ass.: 07/11/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


