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LEI Nº 1.415, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
Cria no Município De Barreiras/Ba O Prêmio De Qualidade E Inovação-PMAQ -(Programa De Melhoria Do Acesso E Qualidade Da Atenção 

Básica), Previsto Na Portaria N°. 1.645/2015, Devido Aos Trabalhadores Que Prestarem Serviço Na Estratégia Saúde Família Do M unicípio 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- A presente lei regulamenta o Incentivo do PMAQ-AB (Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica), denominado 

Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável, ficando o Município de Barreiras desobrigado a efetuar o pagamento do prêmio aos 

trabalhadores em caso de extinção, suspensão ou substituição do PMAQ por outro modelo de incentivo.   

 

Art. 2º - O prêmio variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) será repassado pelo Ministério da 

Saúde para o Município de Barreiras/BA, caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos no §1º do artigo 9º da Portaria nº. 1.645/2015. 

 

§ 1º - Fazendo o município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQ, em decorrência do cumprimento das metas previstas, o 

montante será aplicado: 

 

I- No pagamento destinado aos trabalhadores de saúde, lotados nas Unidades de Saúde da Família, Núcleo de apoio a Saúde da 

Família - NASF, Gerentes de Unidade de Saúde da Família, Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. 

II- Na estrutura da rede de Atenção Básica; 

III-  Na Atenção Básica (Apoio Institucional) e, 

IV- Em ações de educação permanente. 

  

Art. 3º - Entende-se por: 

 

I- Trabalhadores de saúde os seguintes servidores: Médicos, cirurgião dentista Enfermeiros, Técnicos/Auxiliar de Enfermagem, 

Odontólogos, Auxiliares de Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde, Atendentes de Farmácia, Recepcionistas, Vigilantes, auxiliares de serviços 

gerais, Equipe do NASF e CEO e os legalmente cedidos por outras esferas governamentais à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e lotados 

em Unidades de Saúde da Família. 

II-  Gerentes de Unidades de Saúde, os profissionais de nível superior que exercem o cargo devidamente designado pelo Executivo 

Municipal. 

III-  Gerente de Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, o profissional de nível superior que exerce o cargo devidamente 

designado pelo Executivo Municipal. 

IV- Gerente de Núcleo de Saúde da Família - NASF, o profissional de nível superior que exerce o cargo devidamente designado pelo 

Executivo Municipal. 

V-  Coordenação Municipal do CEO os profissionais nomeados/designados por ato do executivo para coordenar o  Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO. 

VI- Atenção Básica os profissionais que fazem parte da Coordenação de Atenção Básica e Apoio Institucional. 

 

Art. 4º A aplicação dos recursos oriundos do cumprimento das metas previstas na Portaria 1.645/2015 que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), serão aplicados da seguinte forma: 
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I- 62% (sessenta e dois por cento) deverão ser aplicados no pagamento do incentivo vinculado ao desempenho de cada servidor, 

incluído nas equipes da rede de Atenção Básica (Equipe de Saúde da Família, CEO, NASF, Gerentes de Unidades de Saúde da Famíl ia e Gerente do 

Centro de Especialidades Odontológicas nomeados por atos do executivo) que aderirem ao programa.  

II- 25% (vinte e cinco por cento) serão aplicados na estrutura da rede de Atenção Básica, incluindo: materiais de consumo, materiais 

permanentes ou outros serviços de terceiros, pessoas físicas e /ou jurídicas, conforme Portaria n°. GM/MS 204, de 29/01/2017 e Portaria n°. 

2.488/2011. 

III-  8% (oito por cento) deverão ser aplicados no pagamento das equipes que compõem a Atenção Básica (Apoio Institucional e Saúde 

Bucal).  

IV-  5% (cinco por cento) deverão ser aplicados na capacitação e aperfeiçoamento contínuo dos trabalhadores da saúde que atuam na 

rede de Atenção Básica e na Especialização em Saúde Bucal. 

 

Art. 5° - Os valores referentes ao incentivo financeiro de desempenho referido nesta lei serão atribuídos aos servidores que alcançarem as metas e 

requisitos de desempenho estabelecido entre a Gestão Municipal e Estabelecimentos de Saúde, no inicio de cada exercício, obedecendo às 

descrições pactuadas na planilha de planejamento de avaliação de indicadores e requisitos de desempenho por função, a ser pactuado previamente 

com a equipe, conforme modelo estabelecido no anexo III desta Lei.  

 

§ 1º - Os incentivos de desempenho nos termos da presente lei serão pagos, em uma única parcela, após, a consolidação das metas 

alcançadas em 12 (doze) meses, no final de cada ciclo de vigência, utilizando exclusivamente os recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao 

Fundo Municipal de Saúde de Barreiras durante o exercício. 

 

§ 2º- O pagamento dos incentivos de desempenho de que trata o parágrafo anterior observará o prazo limite de até 30 (trinta) dias após o 

repasse do recurso do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. 

 
Art. 6

o
 – Fica a Secretaria Municipal de Saúde, autorizada a criar a Comissão de Planejamento e Avaliação de Desempenho, composta por:  

 

I. 03 (três) representantes da Secretaria Municipal de Saúde composta por:  01 (um) representante da Atenção Básica, 01 (um) 
representante dos Recursos Humanos da Saúde e 01 (um) representante vinculado à Gestão e Finanças da Saúde.;  

II. 03 (três) representantes do Conselho Municipal de Saúde– indicados pelo segmento dos trabalhadores em saúde vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 7
o
 – O servidor não terá direito a receber o incentivo financeiro de desempenho quando: 

 
I. Apresentar mais de 03 (três) atestados médicos mensais, exceto se o parecer da junta médica for favorável, ocasião em que 

receberá o incentivo financeiro proporcionalmente,  

II. Apresentar durante o exercício o total de 36 (trinta e seis) atestados médicos; 
III. Apresentar 03 (três) faltas mensais ao serviço sem justificativa;  
IV. Se condenado em sindicância ou processo administrativo disciplinar, por mau atendimento ou faltas graves no exercício das 

atribuições; 
V. Atuar em Unidades de Saúde da Família, Núcleo de Apoio a Saúde da Família, e não obtiverem os atos formais ou funções 

estabelecidas pelos referidos programas;  

VI. Deixar de cumprir as atividades complementares nas Ações Estratégicas da Saúde da Família; 
 

§ 1º - Nos casos de afastamentos decorrentes de licença maternidade e auxílio doença o valor calculado da premiação será destinado 

proporcionalmente ao substituto, devidamente contratado ou designado na função. 
 
§ 2º - No caso do inciso IV até que seja concluída a Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, será suspenso o repasse do inc entivo 

financeiro. Se houver condenação do servidor, a premiação será redistribuída para a equipe da qual o servidor inabilitado ao prêmio, faz parte; se 
absolvido receberá o valor total da premiação. 

 

§ 3º - nos casos previstos nos incisos I, II III, V e VI, valor correspondente à premiação será redistribuídos para a equipe da qual o servidor 
inabilitado ao prêmio, faz parte.  

 

Art. 8º – O processo de avaliação obedecerá ao disposto no Anexo III, incluindo os indicadores, requisitos e metodologia de avaliação.  
 

§ 1º Ao início de cada ciclo do Programa, a Coordenação Municipal do PMAQ – AB e CEO deverão apresentar os indicadores, metas e requisitos 

de desempenho as Gerências das Unidades, NASF e CEO que por sua vez repassarão as informações aos servidores sob sua responsabilidade.    
 
§ 2º O Servidor que estiver em desacordo com o plano de indicadores e requisitos apresentados, poderá requerer revisão no prazo de 30 dias 

após apresentação, à comissão de Avaliação de Desempenho do PMAQ do município.  
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§ 3º Os parâmetros de avaliação de desempenho, conforme Nota metodológica da Certificação das Equipes de Atenção Básica-PMAQ 2018, 

serão pactuados entre a Gestão Municipal e Trabalhadores de Saúde, representados por suas respectivas gerências de acordo com a planilha de 

planejamento de avaliação de indicadores e requisitos de desempenho por função constante do anexo III desta Lei devidamente aprovado pelo 

Conselho Municipal de Saúde e publicado 30 (trinta) dias antes do inicio de cada ciclo do Programa.   

 

§ 4º Caso ocorram alterações na Nota Metodológica de Certificação das Equipes de Atenção Básica, estas serão automaticamente aplic adas. 

 

§ 5º. Em caso de desistência ou afastamento do serviço por vontade própria, por qualquer que seja o motivo, o (s) trabalhador (es) perderá (ão) o 

direito ao Prêmio PMAQ-AB e CEO, e o valor correspondente será dividido apenas entre os trabalhadores que tenham atuado por período de no 

mínimo 06 (seis) meses. 

 

§ 6º. Em caso de desligamento do trabalhador por forças alheias à sua vontade, bem como no caso de afastamento decorrente de licença 

maternidade e auxílio doença, antes do cumprimento do prazo previsto no §1º, do Art. 5°, fará este jus ao recebimento do valor proporcional dos meses 

trabalhados, que será repassado ao trabalhador quando do pagamento do prêmio. 

 

Art. 9°- O pagamento do incentivo de desempenho PMAQ no Município, obedecerá ao resultado obtido pelo servidor no cumprimento dos indicadores 

e requisitos de desempenho esperado no exercício, de acordo com o ciclo vigente do PMAQ e a realidade de cada área de atuação, conforme segue: 

 

I. Nível de Desempenho Constatado como Ótimo - Escore: 10 e 7 = 100% do valor estipulado para a função; 

II. Nível de Desempenho Constatado como Muito bom - Escore: 5 e 6= 70% do valor estipulado para a função; 

III. Nível de Desempenho Constatado como Bom – Escore: 3 e 4 = 40% do valor estipulado para a função; 

IV. Nível de Desempenho Constatado como Regular – Escore: 1 e 2 = 20% do valor estipulado para a função; 

 

Art. 10 – O processo de avaliação de desempenho terá como regra de avaliação, o principio de identificação do desempenho, medido pela seguinte 

regra: 

 

I. Peso Relativo do Requisito, utilizando a regra de 1 a 10 através da qual o avaliador deverá comparar as realizações e atitudes 

esperadas entre si e identificar preliminarmente a mais importante, com Peso Relativo 10, e a menos importante com Peso Relat ivo 1. Feita esta 

identificação o avaliador deverá identificar por comparação o peso relativo das demais realizações e atitudes esperadas.   

II. Escore pesado: Tendo identificado o Escore de Desempenho, obtido conforme regra do Art. 9° se fará então a ponderação entre o 

Peso Relativo da Realização ou Atitude Esperada pelo Escore – o resultado será o EP – Escore Pesado ou Ponderado de Desempenho do servidor 

em cada uma das realizações e atitudes esperadas para o período. 

III. Identificação do Escore Pesado Total – Desempenho Constatado – A soma do Escore Pesado será o resultado de desempenho 

identificado, conforme regra do Artigo 9°.  

 

Art.11 - O incentivo financeiro que trata essa lei não incorporará ao vencimento, não integrará aos proventos de aposentadoria e não s ervirá de base 

de cálculo para quaisquer vantagens, não incidindo sobre ele qualquer desconto, seja de que natureza for, sobre o valor do incentivo de que trata a 

presente lei.  

 

Art. 12 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 
Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 04 de Dezembro de 2019. 

 

 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
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ANEXO I 

INDICADORES E REQUISITOS DE DESEMPENHO 

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BAHIA 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

INSTRUÇÕES PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO   

Os critérios de avaliação e desempenho define o procedimento de avaliação, como sendo a comparação entre o desempenho esperado e o 

desempenho constatado. 

Os critérios de avaliação alcançarão os seguintes cargos da rede de Atenção Básica do Município.  

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Odontólogos 

 Técnicos de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

 Agente Comunitário de Saúde 

 Auxiliar de Saúde Bucal 

 Atendente de Farmácia 

 Recepcionista 

 Vigilante 

 Auxiliar de Serviços Gerais 

 Equipe do NASF 

 Equipe do CEO 

 Apoio Institucional 

 Gerentes de Unidades Básicas de Saúde 

 Gerente de Centro de Especialidade Odontológica 

 Coordenação do CEO  
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ANEXO II 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ESCORE OBTIDO NA AVALIAÇÃO 

Identifique o “escore” obtido pelo avaliado em cada uma das realizações e atitudes definidas na fase de planejamento, tendo como regra que 

o “escore” deverá obedecer a seguinte regra:  

 

 

 

  

Escore: Significado: 

10 Significa que o avaliado rendeu 100% em relação ao desempenho esperado. 

7 Significa que o avaliado rendeu entre 80% e 90% em relação ao desempenho esperado. 

5 e 6 Significa que o avaliado rendeu entre 60% e 70% em relação ao desempenho esperado. 

3 e 4 Significa que o avaliado rendeu 40% em relação ao desempenho esperado. 

1 e 2 Significa que o avaliado rendeu 20% em relação ao desempenho esperado. 
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ANEXO III 

PLANILHA DE PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES E REQUISITOS DE DESEMPENHO POR FUNÇÃO  

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO MUNICIPAL DE INDICADORES DE DESEMPENHO DO SERVIDOR NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE - 

PMAQ EM BARREIRAS - BAHIA 

FUNÇÃO  

Identificação das Atitudes Esperadas do Servidor X Ações Realizadas                                                 

Regras de Avaliação: Peso Relativo                           (Mais Importante - Nota 10 
e Menos Importante Nota 1) 

Avaliação de Metas e Requisitos 

Descrição das Ações Esperadas do Servidor no 
Exercício da Sua Função 

Nota Obtida pelo 
Servidor Das Ações 

Realizadas 

(1 a 10) 

Metas e Requisitos 
Pactuados  

Escore Obtido 
na Avaliação 

 

Nível de 
Desempenho 

Constatado (%) 

         

       

       

       

       

       

       

     

Escore e Percentual Obtidos na Avaliação Geral = Resultado Total    
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LEI Nº 1.416, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 

Altera dispositivos da Lei nº. 958/2011, de 23 de agosto de 2011 (Institui o Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – SMPDC 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 - O artigo 6º da Lei Municipal nº 958/2011, de 23 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

“Art. 6º. A estrutura organizacional do PROCON/Barreiras será a seguinte: 

1. Coordenadoria Geral 

1.1. Conciliação – Assessoria Técnica Jurídica 

1.1.1.1. Assessoria Técnica I 

1.2. Coordenadoria de Atendimento e Orientação ao Consumidor 

1.2.1.1. Setor de Atendimento e Orientação ao Consumidor 

1.2.1.2. Setor da Área Econômica 

1.2.1.3. Setor de Preparo e Acompanhamento de Processos 

1.3. Coordenadoria de Gestão, Monitoramento e Avaliação.  

1.4. Coordenadoria de Fiscalização 

1.4.1.1. Setor de Fiscalização e Inspeção de Estabelecimento. 

1.4.1.2. Setor de Organização e Articulação Fiscalizatória. 

1.5. Coordenadoria de Ações Educativas 

1.5.1.1. Setor de Apoio as Ações Educativas 

Parágrafo único. (...)”. 

Art. 2º - O artigo 9º da Lei Municipal nº 958/2011, de 23 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

“Art. 9º. O COMDECON será composto por um representante dos órgãos do Poder Público, órgãos de classe e entidades representativas de 

fornecedores e consumidores, assim discriminados: 

I – 01 (Um) Representante da Coordenadoria Geral do PROCON/Barreiras; 

II – 01 (Um) Representante da Procuradoria Geral do Município; 

III – 01 (Um) Representante da Controladoria Geral do Município; 

IV – 01 (Um) Representante da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços; 

V – 01 (Um) Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Barreiras; 

VI – 01 (Um) Representante do Ministério Público do Estado da Bahia – Promotoria de Justiça de Barreiras-BA; 

VII – 01 (Um) Representante Entidade representativa de dirigentes lojistas de Barreiras. 

§ 1º. ...”. 

 

Art. 3º - O artigo 15 da Lei Municipal nº 958/2011, de 23 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 15. O Conselho Gestor do FMPDC será constituído pelos seguintes membros: 

I – Coordenador Geral do PROCON/Barreiras; 

II – Um eleito entre os representantes da Procuradoria Geral do Município, da Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Serviços; 

III – Um eleito entre os representantes da entidade representativa de dirigentes lojistas de Barreiras, representante da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Subseção Barreiras, representante do Ministério Público do Estado da Bahia – Promotoria de Justiça de Barreiras-BA. 

§ 1º. A direção do Fundo será exercida pelo Coordenador Geral do PROCON/Barreiras. 

§ 2º. Os membros do Conselho Gestor do Fundo serão investidos nas funções de Conselheiros através de Decreto do Prefeito. 

§ 3º. As indicações para nomeação ou substituição de Conselheiro serão feitas pelas entidades ou órgãos na forma de seus estatutos. 

§ 4º. Os órgãos e entidades relacionadas neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus respectivos representantes. 
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§ 5º. As funções de membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC – não serão 

remuneradas, sendo as atividades consideradas serviços públicos relevantes”. 

 

Art. 4º - O artigo 20 da Lei Municipal nº 958/2011, de 23 de agosto de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

“Art. 20. Os membros eleitos do Conselho Gestor do Fundo terão mandatos de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução”. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 04 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 1.417, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 

“Denomina de ‘POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALYNE ROBERTA SOUSA ANDRÉ – RESIDENCIAL CIDADE NOVA’ o Posto de Saúde da 

Família do Residencial Cidade Nova nesta cidade de Barreiras - BA.” 

 

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 denominado de "POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALYNE ROBERTA SOUZA ANDRÉ – RESIDENCIAL CIDADE NOVA” localizado no 

Residencial Cidade Nova, nesta cidade de Barreiras – Bahia. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 04 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
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LEI Nº 1.418, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 

“Torna de Utilidade Pública a Associação Desportiva, Cultural e Educacional de Capoeira Cultural Brasil - ACCB”. 

 

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 declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E EDUCACIONAL DE CAPOEIRA CULTURAL BRASIL – 

ACCB, inscrita no CNPJ nº 29.594.185/0001-91, situada na Rua São José, nº 228, Vila Brasil, Barreiras – Bahia. 

 

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.  

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, porventura existentes.  

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 04 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 1.419, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

"Dispõe Sobre a Instituição, no Calendário Municipal, O Dia Municipal Dos Surdos." 

 

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 instituído, o dia Municipal em homenagem aos Surdos, a ser comemorado anualmente dia 26 de setembro.  

 

Art. 2º A Prefeitura do Município de Barreiras, por intermédio de seus órgãos competentes, promoverá na data indicada no artigo 1º, atividades que 

promovam a reflexão sobre a condição de vida do surdo, que permita refletir sua inserção na sociedade. 

 

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

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 04 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 
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LEI Nº 1.420, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

Denomina de - Creche Edina dos Passos de Deus, a Creche Localizada no bairro Sombra da Tarde, nesta cidade de Barreiras BA. 

 

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. 1° Fica denominada de Creche Edina dos Passos de Deus, localizada no bairro Sombra da Tarde, nesta cidade de Barreiras – BA. 

 

Art. 2° Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.        

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 10 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI Nº 1.421, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Denomina “Creche Municipal Rosália Silva De Carvalho Souza”, a Creche Municipal do Bairro Vila Amorim, nesta cidade de Barreiras-Ba 

 

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 denominado de “Creche Municipal Rosália Silva De Carvalho Souza”, localizado no Bairro Vila Amorim, nesta cidade de Barreiras-Ba. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 10 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 
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LEI N° 1.422, DE 10 DEZEMBRO DE 2019 
 
Dispõe sobre a reestruturação do Programa Municipal Universidade para Todos – PROMUNI no âmbito do Município de Barreiras 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. 1
º
 Fica reestruturado o Programa Municipal Universidade para Todos – PROMUNI do Município de Barreiras, destinado à concessão de bolsas de 

estudo de até 100% (cem por cento) para cursos de formação específica, em formato de graduação, licenciaturas ou tecnológicos, em instituições 
privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos, sediadas no Município de Barreiras, conforme definido em regulamento. 

 § 1º A gestão do Programa fica sob a responsabilidade da Comissão Tripartite, formada por representantes do Gabinete do Prefeito, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) e da Secretaria Municipal da Fazenda.  
 §2º Ao GABINETE cabe a coordenação geral do Programa e divulgação de cada uma das fases. 

 § 3º Fica sob a responsabilidade da SEMAST a avaliação dos candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei e 
acompanhamento dos beneficiários junto as instituições.  
 § 4º A Secretaria da Fazenda será responsável pelo controle fiscal e o acompanhamento financeiro de Projeto.  

 
Art. 2º A bolsa de estudo pode ser concedida integralmente ou parcialmente, conforme definido em ato do Poder Executivo e, será condicionada aos 
seguintes requisitos dos beneficiados: 

I- ser brasileiro, não portador de diploma de curso superior; 
II- ser morador de Barreiras há pelo menos dois anos;  
III- não ser beneficiado por qualquer programa de bolsa ou financiamento público ou privado de ensino superior;  

IV- possuir renda familiar mensal per capita, não superior a 2 (dois) salários mínimos; 
V- ter cursado o ensino médio em escola pública. 

  Parágrafo único. A manutenção da bolsa pelo beneficiário, observado o prazo máximo para a conclusão do curso de graduação ou 

sequencial de formação específica, dependerá do cumprimento de requisitos de desempenho acadêmico, não sendo permitida reprovação superior a 
uma disciplina por semestre. 
 

Art. 3º O estudante a ser beneficiado pelo PROMUNI será pré-selecionado pelos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
 § 1

o
 O beneficiário do PROMUNI responde legalmente pela veracidade e autenticidade das informações sócio-econômicas por ele prestadas. 

 § 2
o
 As bolsas a serem concedidas deverão, prioritariamente, atender as seguintes reservas: 

I- 10% (dez por cento) para deficientes; 
II- 20% para afrodescendentes e de origem indígena. 

 

Art. 4º Em caso de empate no processo de seleção, o critério de desempate obedecerá a seguinte ordem: 
I- o de melhor resultado no ENEM; 
II- o melhor resultado na redação do ENEM; 

III- o de melhor resultado apresentado no histórico escolar do ensino médio; 
Parágrafo único - Caso os critérios indicados não sejam suficientes para o desempate, o benefício será definido pelos representantes da Comissão 
Tripartite definida no art. 1º, §1º desta Lei. 

 
Art. 5º Todos os alunos da instituição, inclusive os beneficiários do PROMUNI, estarão regidos pelas mesmas normas e regulamentos int ernos da 
Instituição de Ensino Superior. 

 
Art. 6º A Instituição de Ensino Superior, com ou sem fins lucrativos, fará adesão ao PROMUNI, mediante assinatura de Termo de Adesão, 
devidamente instruído, com a documentação indicada em regulamento, e o número de bolsas que serão disponibilizadas ao programa. 

 § 1
o
 O termo de adesão, cujo modelo será definido em regulamento, terá prazo de vigência de até 04 (quatro) anos, contado da data de sua 

assinatura, renovável por iguais períodos, observando-se o disposto nesta Lei. 
 § 2

o
 A denúncia do termo de adesão, por iniciativa de quaisquer das partes, não implicará ônus para o poder público, nem prejuízo para o 

estudante beneficiado pelo PROMUNI, que gozará do benefício concedido até a conclusão do curso, respeitadas as normas internas da instituição. 
 
Art. 7º A Instituição de Ensino Superior que aderir ao PROMUNI poderá compensar, mensalmente, até 50% (cinquenta por cento) do valor do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza devido, durante o período de vigência do Termo de Adesão. 
§ 1

o
 Para efeito de cálculo do valor a ser compensado pelo PROMUNI, a base de cálculo do ISS será a receita provenientes: 

I – de mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, presencial ou não presencial, inclusive multas por 

atraso e descontos condicionados; 
II – do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES; 
III – de cursos não regulares, seminários, congressos e eventos simulares; 

IV – de taxas administrativas decorrente do ensino, tais como certidões, diplomas, certificados, biblioteca.  
§ 2

o
 Os valores compensados pelo PROMUNI não compõem receita tributável. 

§ 3
o 
A compensação em valor excedente ao previsto será utilizada no período subsequente. 

 
Art. 8º A parcela de imposto devido não compensável no semestre subsequente, deverá ser recolhida conforme calendário fiscal, sob pena de 
incidência de acréscimos legais. 

§ 1° O atraso no recolhimento ou o recolhimento não integral de quaisquer das receitas previstas no art. 7°, por mais de 90 (noventa) dias, 
ensejará a perda do benefício da compensação, no exercício seguinte ao que ocorreu. 

§ 2° Havendo apuração de imposto devido, decorrente de quaisquer das receitas previstas no art. 6°, através de ação fiscal, o valor da multa 

por infração não poderá ser compensado. 
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Art. 9º O descumprimento das obrigações por parte das Instituições de Ensino Superior credenciadas será apurado mediante processo administrativo, 
no qual serão assegurados o devido processo legal e a ampla defesa.  
 § 1º Comprovado que ocorreu o descumprimento das obrigações estabelecidas nesta Lei deverá a Instituição de Ensino Superior s er 

descredenciada a partir do exercício seguinte ao da apuração. 
§ 2º Considera-se, também, descumprimento das obrigações: 

I- o embaraço de ação fiscal; 

II- sonegação fiscal; 
III- atraso do pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza- ISS superior a 90 (noventa) dias; 
IV- atraso do pagamento do parcelamento previsto nesta Lei do imposto sobre serviços de qualquer natureza- ISS superior a 90 

(noventa) dias; 
V- não cumprimento das obrigações definidas nesta Lei. 

 § 3º O descredenciamento não implica em cancelamento das bolsas concedidas, até a conclusão do curso por parte do aluno credenciado, 

devendo a instituição arcar com esse ônus financeiro.  
 
Art. 10. A Instituição de Ensino Superior credenciada prestará contas, semestralmente, ou anualmente, a depender do seu calendário, à Comissão 

Tripartite. 
 §1º A Instituição de Ensino Superior fica obrigada a encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda, até o dia 05 do mês subsequente ao do 
fato gerador, planilha contendo o valor do ISSQN devido e o valor a ser compensado, bem como os dados utilizados em seu cálculo, devendo fazer o 

recolhimento do valor líquido do ISSQN nesta mesma data. 
 §2º As Instituições que aderirem ao PROMUNI deverão preencher a Declaração Semestral de Instituição de Ensino Superior (DSIES), 
conforme modelo definido em ato do Poder Executivo. 

 §3º A não declaração da DSIES, na data aprazada no regulamento, implicará na perda do benefício durante o período não declarado. 
 
Art. 11. A Comissão Permanente de Educação do Poder Legislativo Municipal deverá ter acesso a todas as informações prestadas pelas Instituição de 

Ensino Superior credenciada, exceto aquelas que estejam protegidas por sigilo fiscal, conforme disposto em legislação 
 Art. 12. O Poder Executivo dará, semestralmente, ampla publicidade das inscrições e dos resultados do programa, divulgando: 

I- As Instituições de Ensino Superior credenciadas; 

II- O montante do imposto compensado, por instituição; 
III- O nome dos beneficiados e o valor individual do benefício. 

 Art. 13. As Instituições de Ensino Superior, que aderirem ao PROMUNI, até 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei, ficam autorizadas a 

efetuar o pagamento das dívidas com o erário municipal mediante a concessão de bolsas, observando-se os seguintes limites: 
I - até 100% (cem por cento) dos valores decorrentes de juros e multas, incidentes sobre as dívidas vencidas com erário municipal, apuradas 

até a data de publicação desta Lei; 

II - até 50% (cinquenta por cento) do valor original, atualizado monetariamente, das dívidas com o erário municipal;  
§ 1º A parcela dos débitos vencidos referida neste artigo, a ser paga com a utilização de bolsas, deverá ser convertida em quantitativo 

considerando os valores da mensalidade praticados no ato do termo de adesão ao programa.  

§ 2º A parcela da dívida, a ser paga sem a utilização da bolsa de estudo, poderá ser parcelada em até 48 parcelas mensais, acrescida dos 
encargos legais não compreendidos neste artigo. 
 

Art. 14. Para aderir ao PROMUNI a Instituição de Ensino Superior deverá comprovar sua situação de regularidade perante o erário municipal. 
§1º Considera-se regular, para fins do disposto no caput deste artigo, as Instituição de Ensino Superior que se enquadrarem em uma das 

hipóteses previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, inclusive mediante a realização do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei. 

 
Art. 15. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar a despesa para o pagamento das bolsas de estudos definidas nesta Lei, independente do 
credenciamento, conforme definido na Lei Orçamentária, limitado ao montante obtido através de bolsas realizados no exercício anterior.    

 
Art. 16. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 1.067, de 16 de abril de 2014. 
 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 10 de Dezembro de 2019.  

 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
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LEI Nº 1.424, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

"Dispõe sobre a Denominação do Posto de Saúde no Bairro Morada da Lua – Gláucia Gomes de Oliveira Aguiar”.  

 

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 denominado de GLÁUCIA GOMES DE OLIVEIRA AGUIAR, o Posto de Saúde localizado na Rua Doutor Orlando de Carvalho, Bairro 

Morada da Lua de Baixo. 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogado as disposições contrárias. 

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019.  

 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 

 

 

 

LEI Nº 1.429, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019  

“Dispõe sobre a obrigação do uso de faixas adesivas, nas portas de vidro de todos os estabelecimentos públicos e privados, com 

atendimento ao público, no Município de Barreiras-Ba”. 
 

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. 1° Ficam os locais de atendimento ao público, obrigados a colocar faixas adesivas nas suas portas de vidro, em seus estabelecimentos, sejam: 

público ou privado. 

 

Parágrafo único a faixa terá 8cm de largura no mínimo, por toda extensão da porta, podendo ter a cor escolhida na vontade do proprietário ou 

responsável, para fins desta lei. 

 

Art. 2º São diretrizes do projeto: 

I – Informar ao cidadão que no local encontra-se uma porta de vidro; 

II – zelar pelos direitos da população. 

 

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções: 

I – Multa de R$ 1.000,00 (mil reais); 

II – Na primeira reincidência multa de R$ 3.000,00 e 

III – suspensão do Alvará de Funcionamento na segunda reincidência. 

 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019.  

 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
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LEI Nº 1.430, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Denomina “Praça dos Maçons” um logradouro público 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 “Praça dos Maçons”, o logradouro público situado entre as Ruas Alberto Coimbra e Rua Princesa Leopoldina no Bairro 

Sandra Regina. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019.  
 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº 1.431, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Denomina de - Avenida Antônio Francisco de Salles, na Comunidade Altos dos Buritis, nesta cidade de Barreiras BA. 

 

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. 1° Fica denominado de Avenida - Antônio Francisco de Salles, a avenida na comunidade Altos dos Buritis, nesta cidade de Barreiras – Ba. 

 

Art. 2° Está lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.        

 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019.  

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 
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 LEI Nº 1.432, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

“Denomina Professor ITARAJÚ QUEIROZ SANTOS a escola Municipal em construção, no Residencial São Francisco, nesta cidade de 

Barreiras-Bahia”. 

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 denominado de “PROFESSOR ITARAJÚ QUEIROZ SANTOS, a Escola Municipal em construção, no Residencial São Francisco, nesta 

cidade de Barreiras-Bahia”. 

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019. 

 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito do Município Barreiras - BA 
 

 

 

 

  

 

LEI Nº 1.433, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

Institui a campanha Dezembro Verde – Não ao abandono de animais no município de Barreiras - BA. 

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 instituído a campanha Dezembro Verde – Não ao abandono de animais no município de Barreiras – BA.  

Art. 2º A campanha possui o objetivo de conscientizar a população de que o abandono de animais é crime, além de ser um ato cruel que pode 

condenar o animal abandonado a morte.  

Art. 3º A campanha será realizada através de eventos, parcerias com ONGs de proteção animal, voluntários e divulgação de material publicitário sobre 

o tema.  

Art. 4º A campanha deverá ser realizada todos os anos no mês de dezembro, época em que o número de abandono de animais aumenta em razão da 

proximidade das férias.  

Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber, para a execução da programação da semana e a comemoração do 

Dia. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 17 de Dezembro de 2019.  

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
Prefeito do Município Barreiras - BA 
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EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5484/2019 

PROCESSO DMINISTRATIVO Nº 5484/2019. ADMINSTRADO: COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 418/2019 – ASSUNTO: Procedimento 

para levantamento dos valores inscritos em Restos a Pagar. DECISÃO: Considerando o relatório final da comissão para apuração do processo 

administrativo, acompanhado de todos os estudos e documentos de verificação, constatou-se a inexistência do direito a receber referente ao empenho 

nº. 312_4/2018, por ser registro de despesa em duplicidade. O parecer foi acatado na integra, cabendo os ajustes necessários na escrituração contábil 

do Município no Balanço do exercício de 2019. Secretária Municipal da Fazenda, Barreiras-BA, 27 de dezembro de 2019. 

 

EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5485/2019 

PROCESSO DMINISTRATIVO Nº 5485/2019. ADMINSTRADO: COMISSÃO DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 418/2019 – ASSUNTO: Procedimento 

para levantamento dos valores inscritos em Restos a Pagar. DECISÃO: Considerando o relatório final da comissão para apuração do processo 

administrativo, acompanhado de todos os estudos e documentos de verificação, constatou-se a inexistência do direito a receber referente ao empenho 

nº. 1073_2/2018, por ser registro de despesa em duplicidade. O parecer foi acatado na integra, cabendo os ajustes necessários  na escrituração 

contábil do Município no Balanço do exercício de 2019. Secretária Municipal da Fazenda, Barreiras-BA, 27 de dezembro de 2019. 

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 201-A/2017 

2° Termo Aditivo, Proc. Adm. 5158/2019, Dispensa de Licitação 025/2016– Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locador(a): MARIANA 

RAMOS SOARES, CPF: 048.017.485-70. Objeto: Prorrogação contratual de locação de imóvel  n° 222/2016, destinado ao funcionamento do Posto de 

Saúde da Família III - Professora Alda Barres de Lacerda, no bairro Santa Luzia, no Município de Barreiras , Estado da Bahia. Contrato 201-A/2017.  

Ass.: 04/12/2019. Vigência: 06 meses. Valor Global: R$ 4.996,14. Fund. Legal: Art. 62, §3, Inciso I da lei 8.666/93 e Lei 8.245/91. 

 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 222/2016 

5° Termo Aditivo, Proc. Adm. 5091/2019, Dispensa de Licitação 025/2016– Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Locador(a): EDNALVA 

RAMOS ROCHA REIS, CPF: 664.937.495-49. Objeto: Prorrogação contratual de locação de imóvel  n° 222/2016, destinado ao funcionamento do 

CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, que atenda às ações da Secretaria Municipal de Saúde , no município de Barreiras , Estado da Bahia. 

Contrato 222/2016.  Ass.: 17/12/2019. Vigência: 06 meses. Valor Global: R$ 24.204,24. Fund. Legal: Art. 62, §3, Inciso I da lei 8.666/93 e Lei 8.245/91.  
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191-A/2018 

Proc. Adm. Nº 5177/2019- Carta Convite nº 023/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: BALANÇAS SATELITTE LTDA - 

EPP, inscrita no CNPJ/ MF, sob o n° 11.160.467/0001-15, com sede na Rua São Francisco nº3993, – Bairro: Jardim Sol Nascente – Município de Luís 

Eduardo Magalhães. Objeto do Termo: Prorrogação de Prazo do Contrato nº 0191A/2018, pelo período de 12 (doze) meses, e reposição de saldo 

integral no valor de R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais), mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos 

valores executados inicialmente a contar a partir do dia 31 dezembro de 2019, requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.Ass.: 

16/12/2019.- João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito. 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2019.  

 

Proc. Adm. Nº4877/2019- PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019-Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS –, estabelecida na sede e foro na Rua 

Edgard de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, Contratada: OESTE DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o nº 05.496.095/0001-08, com sede na Rod. BR 242/020, KM 606, Chácara Candeias, Barreiras-BA. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo do 

Contrato nº 225/2019, pelo período de 03 (três) meses, a contar a partir do dia 30 de dezembro de 2019, mantendo as cláusulas contratuais, 

principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Sec retaria Municipal de 

Infraestrutura. Ass.: 13/12/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2018 

 

Proc. Adm. Nº 5002/2019- Pregão Presencial Nº 03/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: M & J EVENTOS ESTRATÉGICOS 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 07.402.344/0002-57. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de Buffet e decoração, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo do valor inicial em 

um percentual de 14% (quatorze por cento) o que corresponde a R$ R$ 90.300,00 (noventa mil e trezentos reais), mantendo as cláusulas 

contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente, a partir da assinatura deste termo, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento. Ass:.17/12/2019 - Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho. 
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Extrato do Contrato 
Processo Administrativo n° 05251/2019 
CARTA CONVITE nº 033/2019 de 18 de dezembro de 2019.  

Contrato Nº 0411/2019 
Contratante: Município de Barreiras.   
Contratada: Empresa Express Cartuchos Ltda – ME, inscrita no CNPJ: 33.770.862/0001, com sede à Rua Princesa Isabel nº 168 – Centro – 

Barreiras/BA, CEP – 47.800-230. 
Vencedora no valor total R$ 108.100,00 (cento e oito mil e cem reais).  
Objeto: A contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de computadores para suprir as necessidades da Secretaria Municipal, de 

Saúde e Secretaria Municipal de Administração deste município. 
DOTAÇÕES :  
ÓRGÃO: 03.06.06: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Projeto/Atividade: 2018: Gerenciamento da Tecnologia da Informação; 
Elemento de Despesas: 44.90.52: Equipamento e Material Permanente: 
Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários: 

ÓRGÃO: 03.06.06: Secretaria Municipal de Saúde - FMSB 
Projeto/Atividade: 2061: Manter as Ações e Serviços do Fundo Municipal de Saúde; 

Elemento de Despesas: 44.90.52: Equipamento e Material Permanente: 
Fonte de Recurso: 6102 – Rec. de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%: 
Prazo: do contrato será de 12 (meses) dias. 

Data de Assinatura: 20 de dezembro de 2019. 
 
Extrato do Contrato 

Processo Administrativo n° 05393/2019 
CARTA CONVITE nº 031/2019 de 10 de dezembro de 2019.  
Contrato Nº 0410/2019 
Contratante: Município de Barreiras.   

Contratada: Empresa Goiânia Fogos Comércio e Serviços Eireli – ME, inscrita no CNPJ: 09.157.164/0001-00, com sede à Av. T - 2 QD 35 Lote 10 nº 
1777 – Setor Bueno – Goiânia/GO, CEP – 74.215-010. 
Vencedora no valor total R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).  

Objeto: A contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de fogos de artifícios e show pirotécnico na virada de ano 2019/2020, na 
cidade de Barreiras. 
DOTAÇÕES :  

ÓRGÃO:  03.08.08 –Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
Projeto/Atividade: 2030 – Promoção das Ações  de Cultura e Festas Populares   
Elemento de Despesas: 33.90.30- Material de Consumo; 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários. 
Prazo: do contrato será de 60 (sessenta) dias. 
Data de Assinatura: 16 de dezembro  de 2019 

 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 077/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-05203. 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA  
CONTRATADA: A Empresa CBL – Casa das Borrachas Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 63.263.669/0001-96, com sede à Rua Barão de Cotegipe, 151 
– Calçada – CEP 40.411-002 – Salvador/BA, com proposta no valor de R$ 2.675,00 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais), o pagamento será 

efetuado de acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.   
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para o fornecimento de 04 (quatro) carros para transporte de alimentos perecíveis e não 
perecíveis com pneu, capacidade para até 200Kg e aquisição de 01 (um) carro tipo plataforma com lastro em alumínio, para transporte de alimentos 

perecíveis e não perecíveis com pneus, capacidade de até 800Kg, conforme proposta em Anexo. 
03.08.50 – Fundo Municipal de Educação. 
2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação. 

4.4.9.0.52.00 – Equipamento e Material Permanente. 
Fonte: 01 – Recursos e Transferência de Impostos – Educação 25%. 
Data: 09 de dezembro de 2019 

Validade: 60 dias Entrega Imediata 
 
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 078/2019. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-05538. 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA  
CONTRATADA: A Empresa Rogério Gonçalves de Medeiros - ME, inscrita no CNPJ nº 21.849.363/0001-76, com sede à Rua Ruy Barbosa, 893 – 

Renato Gonçalves – Barreiras/BA, com proposta no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais), o pagamento será efetuado de 
acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.   
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para o fornecimento de caixa em acrílico para a proteção do placar eletrônico do Ginásio de 

Esportes Baltazarino Araújo Andrade neste município, conforme proposta em Anexo. 
03.08.08 – Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer.. 
2109 – Desenvolvimento de Atividades de Esporte e Lazer. 

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo. 
Fonte: 00 – Recurso Próprio. 
Data: 11 de dezembro de 2019 

Validade: 90 dias Entrega Imediata 
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