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PORTARIA GAB. Nº 282, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Técnico em Radiologia

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de
26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações
Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Técnico em Radiologia, a  Srª ELIZELMA SILVA DE OLIVEIRA CARNEIRO, aprovado no
concurso público sob a inscrição nº 0302792.

Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art. 3º  A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá
ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir do dia 07.06.2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2010, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse
no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a categoria de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Elizelma Silva de Oliveira Carneiro, CPF 019573725-32, RG 13386104 06 SSP/BA, filha de Elizeu
Carlos de Oliveira Sobrinho e Maria Socorro Silva de Oliveira, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Srª Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado
e por duas testemunhas.

Barreiras, 28 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elizelma Silva de Oliveira Carneiro
Empossada

LEI Nº 909/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

“Dispõe sobre Convênios e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores, aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênios e acordos necessários com órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal Direta, Indireta, Autarquias e Fundações de qualquer natureza jurídica, e de outros Municípios da Federa-
ção, bem como, com entidades e pessoas jurídicas de direito privado, nacionais e internacionais, constantes ou não na Lei Orçamentária Anual do
Município.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo, obrigado a enviar cópias dos instrumentos firmados a Câmara Municipal, no mesmo prazo de
encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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LEI Nº 903/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

“Altera o anexo III – Tabela de Vencimentos – da Lei Municipal nº 768/07, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração
do Pessoal do Magistério do Município de Barreiras.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições contidas no Anexo III – Tabela de Vencimentos, da Lei Municipal nº. 768/07, que
dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Pessoal do Magistério do Município de Barreiras.

Art. 2º - O reajuste, retroativo ao mês de maio, será no percentual de 15,94% (quinze vírgula noventa e quatro por cento) e se dará, conforme
as tabelas em anexo, de maneira gradativa nos meses de maio, junho, julho e agosto da seguinte forma:

- maio: 8% (oito por cento)
- junho: 3% (três por cento)
- julho: 3% (três por cento)
- agosto: 1,94% (um vírgula noventa e quatro por cento)
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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LEI Nº 904/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

“Altera o Anexo II – Tabela Salarial – do Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Civis do Município, Lei Municipal
nº. 762/2007”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam expressamente alteradas as disposições contidas no Anexo II – Tabela Salarial, da Lei Municipal nº. 762/07, que dispõe sobre
o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Civis do Município.

Art. 2º - Esta Lei produzirá seus efeitos retroativos ao mês de abril de 2010, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XI da Lei Municipal nº. 762/07.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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LEI Nº 906/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 374/97, de 15 de Abril de 1997, que cria a Defensoria Pública do Município de Barreiras
e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Município, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em

todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Art. 2º- A Defensoria Pública Municipal de Barreiras, órgão independente da Procuradoria Geral do Município, para a prestação de Assistência

Judiciária gratuita à população incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim
considerados na forma da lei.

Parágrafo único - Entende-se por pessoa carente a que tenha renda de até 02 (dois) salários mínimos mensal, devidamente comprovado.
Art. 3º - A Defensoria Pública Municipal poderá ser instalada em dependências pertencentes ao Município que já sejam utilizadas para o

atendimento à população.
Art. 4º - São funções institucionais, exclusivas, da Defensoria Pública Municipal:
I - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de interesses;
II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
III - patrocinar ação e defesa, civil, nas áreas de família, como separação judicial consensual ou litigiosa, ação de alimentos, ação de

investigação de paternidade, interdição, nomeação de tutores e curadores, excluídas as causas de sucessão, como inventário, arrolamento e
partilha;

IV - patrocinar defesa em ação penal;
V - patrocinar defesa nas ações cíveis acima referidas e reconvir;
VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei;
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente;
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos

direitos e garantias individuais;
IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com

recursos e meios a ela inerentes;
X - patrocinar ação e defesa nas ações previdenciárias.
§ 1º - As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive contra as Pessoas Jurídicas de Direito Público, exceto, contra

o Município de Barreiras.
§ 2º - Fica vedado aos defensores municipais, nesta qualidade, atuarem em causas de qualquer natureza, junto aos Tribunais do Trabalho e

dos Tribunais Eleitorais.

Título II
DA ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO

Capítulo I
DA ESTRUTURA

Art. 5º - A Defensoria Pública do Município compreende:
I - órgãos de administração superior:
a) a Defensoria Pública Geral Municipal
II - órgãos de execução:
a) os Defensores Públicos do Município;
b) os estagiários de direito.
§ 1º – Os órgãos referidos neste artigo disporão de pessoal necessário às atividades de apoio administrativo, constituído de 02 (dois)

Assessores Técnico Jurídicos II e 01 (um) Oficial de Gabinete, conforme Anexo único.
§ 2º - Ficam criadas 01 (uma) vaga de Oficial de gabinete e 02 (duas) vagas de Assessores Técnicos Jurídicos II da Defensoria Pública, ficando

estabelecidas as mesmas para o gabinete do Defensor Público Geral, conforme sua conveniência.
§ 3º - O cargo de Assessor Técnico Jurídico II é privativo de bacharel em direito,  de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.
§ 4º - Compete ao Assessor Técnico Jurídico II da Defensoria Pública Geral:
I - prestar assessoria direta ao Defensor Público Geral na realização dos trabalhos jurídicos;
II - proceder à pesquisa, coletânea, seleção e ar-quivamento de jurisprudência e legislação para o ex-ercício das atividades da Defensoria

Pública Municipal;
III - proceder à organização dos bancos de dados jurisprudenciais, de legislação da Defensoria Pública Geral e seus órgãos de execução;
IV - efetivar a organização dos arquivos documen-tais e processuais;
V - exercer outras atividades que lhe sejam atribuí-das pelos superiores hierárquicos.
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Seção I
Do Defensor Público Geral Municipal, do Defensor Público Municipal e dos Estagiários
Art. 6º - A Defensoria Pública do Município tem por chefe o Defensor Público Geral Municipal, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do

Poder Executivo, escolhido dentre integrantes da carreira de advogados, com exercício na profissão há mais de 05 anos, de notória experiência e
saber jurídico, espírito público reputação ilibada e reconhecido senso de justiça, com remuneração correspondente ao anexo único desta lei.

§ 1º - Os Defensores Públicos, em número de 04 (quatro), serão escolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, entre os advogados da comunida-
de, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados, com notório saber jurídico e reputação ilibada e reconhecido senso de justiça, para exercer
a função por 02 (dois) anos, permitida 01 (uma) recondução, com vencimentos correspondentes ao Anexo único desta Lei.

§ 3º - Os estagiários de Direito serão escolhidos entre os estudantes de direito, que estejam cursando a partir  do sexto  semestre, nas
instituições de ensino de Direito, estabelecidas no âmbito do Município, e devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Art. 7º - O Defensor Público Geral Municipal será substituído, em suas faltas, impedimentos, licenças e férias pelo defensor publico municipal
que o mesmo indicar.

Art. 8º - São atribuições do Defensor Público Geral Municipal, dentre outras:
I - dirigir a Defensoria Pública do Município, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II - representar a Defensoria Pública do Município judicial e extrajudicialmente;
III - velar pelo cumprimento das finalidades da Instituição;
IV - baixar o Regimento Interno da Defensoria Pública Geral do Município;
V - autorizar os afastamentos dos membros da Defensoria Pública do Município;
VI - estabelecer a lotação e a distribuição dos membros e dos servidores da Defensoria Pública do Município.
Art. 9º - Além das atribuições do exercício da advocacia e das previstas no artigo 4º desta Lei, caberá ao Defensor Público Municipal:
I – acompanhar os necessitados às audiências, às delegacias e órgão públicos quando necessário a sua presença;
II – coordenar os centros de atendimento e orientar os estagiários no exercício das suas funções;
III - criar e manter bancos de dados sobre as atividades da Defensoria Pública do Município sob sua responsabilidade;
IV - apresentar relatório mensal de suas atividades desempenhadas ao Defensor Público Geral Municipal, inclusive dos casos, com os

resultados obtidos e as pendências.

Seção II
Dos Estagiários
Artigo 10 - Os estagiários de direito, auxiliares dos Defensores Públicos, serão credenciados por ato do Defensor Público Geral do Município,

pelo prazo de até 02 (dois) anos, após seleção simplificada, realizada preferencialmente em cooperação com as instituições de ensino.
Artigo 11 - O estágio de direito compreende o exercício transitório de funções auxiliares dos Defensores Públicos, como definido nesta lei.
Artigo 12 - O estágio não confere vínculo empregatício com o município, sendo vedado estender ao estagiário direito ou vantagens

assegurados aos servidores públicos.
Artigo 13 - Somente serão credenciados os candidatos aprovados que estiverem matriculados a partir do 6º semestre de direito ano do curso

superior de graduação.
Artigo 14 - O estagiário será descredenciado:
I – a pedido;
II - automaticamente:
a) quando da conclusão do curso de graduação;
b) ao completar o período de 02 (dois) anos de estágio;
c) caso venha a se ausentar de suas atividades, durante o ano civil, por mais de 10 (dez) dias sem justificação, ou por mais de 20 (vinte) dias,

mesmo motivadamente;
d) caso não haja renovado sua matrícula no curso de graduação ou venha a ser reprovado em 02 (duas) disciplinas do respectivo currículo.
Artigo 15 - Incumbe ao estagiário de direito, no exercício de suas atividades:
I - o levantamento de dados, de conteúdo doutrinário ou jurisprudencial;
II - o acompanhamento das diligências de que for incumbido;
III - o atendimento ao público, nos limites da orientação que venha a receber;
IV - o controle da movimentação dos autos de processos administrativos ou judiciais, acompanhando a realização dos correspondentes atos

e termos;
V - a execução dos serviços de digitação de correspondências e minutas de peças processuais, sob a supervisão de Defensor Público;
VI - o desempenho de quaisquer outras atividades compatíveis com sua condição acadêmica.
Artigo 16 - O estágio terá a carga de até 30 (trinta) horas semanais, devendo corresponder ao expediente do setor e compatibilizar-se com a

duração do turno de funcionamento do curso de graduação em direito em que esteja matriculado.
Artigo 17 - São deveres do estagiário:
I - atender à orientação que lhe for dada pelo Defensor Público a que estiver subordinado;
II– cumprir o horário que lhe for fixado;
III - apresentar ao Defensor Público Municipal que for subordinado, mensalmente, relatório de suas atividades;
IV - comprovar, no início de cada ano letivo, a renovação da matrícula em curso de graduação em direito, bem como, a ausência de reprovação

em mais de 01 (uma) disciplina do currículo pleno;
V - manter sigilo sobre fatos relevantes de que tiver conhecimento no exercício de suas atividades;
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VI - manter comportamento e usar trajes compatíveis com a natureza da atividade.
Artigo 18 - Ao estagiário é vedado:
I - identificar-se nessa qualidade ou usar papéis com o timbre da Defensoria Pública do Município em qualquer matéria alheia às respectivas

atividades;
II - utilizar distintivos e insígnias privativas dos membros da Defensoria Pública do Município;
III - praticar quaisquer atos, processuais ou extraprocessuais, que exijam qualidade postulatória ou constituam atribuição exclusiva de órgão de

execução da Defensoria Pública do Município, salvo assinar peças processuais ou manifestações nos autos juntamente com Defensor Público;
IV - exercer cargo, emprego ou função pública, ou ocupação privada, incompatível com suas atividades na Defensoria Pública do Município.

Seção III
Das Proibições
Artigo 19 – É proibido aos membros da Defensoria Pública do Município:
I - praticar, em juízo ou fora dele, atos que de qualquer forma colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de

sua profissão;
II - receber em nome próprio, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas

atribuições;
III - valer-se da qualidade de Defensor Público para obter vantagem pessoal;
IV - exercer cargo ou função fora dos casos autorizados em lei.

Seção IV
Dos Impedimentos
Artigo 20 - Ao membro da Defensoria Pública do Município é defeso exercer suas funções em processo ou procedimento:
I - em que seja parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - em que haja atuado como representante da parte, perito, juiz, membro do Ministério Público, autoridade policial, escrivão de polícia,

serventuário da justiça ou prestado depoimento como testemunha;
III - em que for interessado cônjuge ou companheiro, parente consangüíneo, civil ou afim em linha reta ou colateral, até o terceiro grau;
IV - em que haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso anterior;
V - em que qualquer das pessoas mencionadas no inciso III deste artigo funcione ou haja funcionado como magistrado, membro do Ministério

Público, autoridade policial, escrivão de polícia ou serventuário da justiça;
VI - em que houver dado à parte contrária parecer escrito sobre o objeto da demanda;
VII - em outras hipóteses previstas em lei.
Parágrafo único - Os membros da Defensoria Pública do Município, quando se declararem impedidos, deverão comunicar essa condição no

prazo de 05 (cinco) dias, indicando o motivo, ao Defensor Público Geral do Município, que determinará a substituição imediata, a fim de evitar
prejuízos aos necessitados.

Título III
DOS CONVÊNIOS DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Artigo 21 - A Defensoria Pública do Município poderá manter convênio com a Seccional de Barreiras da Ordem dos Advogados do Brasil, e
com as Instituições de Ensino Superior, visando implementar, de forma suplementar, as atribuições institucionais definidas nesta lei.

Parágrafo único - A Seccional de Barreiras da Ordem dos Advogados do Brasil, e as Instituições de ensino Superior em função do convênio
previsto neste artigo, deverão:

I - manter nas suas instalações postos de atendimento aos cidadãos que pretendam utilizar dos serviços objeto do convênio, devendo
analisar o preenchimento das condições de carência exigidas para obtenção dos serviços, definidas no convênio, bem como, a designação do
advogado se, Seccional, que prestará a respectiva assistência;

II - às Instituições de ensino, que pretendem utilizar os serviços objeto deste convênio poderão oferecer bolsas de estudo aos estagiários,
seus alunos, que forem credenciados para o exercício das funções desta Lei;

III - o Município não arcará com as despesas de pessoal, indicados pelas Conveniadas, pela fiscalização dos trabalhos;
IV - ficam as Conveniadas obrigadas a manter rodízio nas nomeações entre os advogados e ou estagiários inscritos no convênio.
Art. 22 – Fica Autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a fazer concurso público para preenchimento das 04 (quatro) vagas

necessárias para a estruturação da carreira de Defensor Público Municipal, como cargos de provimento efetivo, em substituição aos cargos de
provimento de livre nomeação e exoneração, criados por esta lei, bem como 01 (uma) vaga de motorista.

Art. 23 – Para implantação da estrutura prevista nesta Lei e sua adequação à Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a
promover as transposições, transferências, remanejamento de recursos e abertura de créditos adicionais, conforme disposto nos incisos V e VI
do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 24 - Esta Lei Municipal entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreira
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LEI Nº 907/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010.

“Dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura Municipal de Barreiras, alterando as Leis 572/2002, 675/2005 e 824/
2009, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Objetivando a otimização administrativa, a melhoria da qualidade no atendimento ao público e a transparência das ações governamen-
tais, ficam alteradas as Leis Nº 572/2002, 675/2005 e 824/2009, que dispõem sobre a organização da Prefeitura Municipal de Barreiras, na forma
da presente Lei.

CAPÍTULO II

DAS ALTERAÇÕES

Art. 2º - Fica desmembrada a Secretaria de Administração e Finanças sendo que esta passa a ser denominada “Secretaria de Finanças” como
órgão de atuação autônoma.

Art. 3º - Fica criada na estrutura administrativa do Poder executivo Municipal a Secretaria de Administração, como órgão de atuação
autônoma, e os cargos constantes no Anexo I desta Lei.

Art. 4º - Fica criada a Secretaria Municipal de Relações Comunitárias, e os cargos constantes no Anexo II desta Lei
Art. 5º - O artigo 22 “caput “da Lei n. 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 22 – O Prefeito deve, através da Secretaria de Administração, conduzir o processo de planejamento institucional e planejar, desenvolver

e orientar as ações administrativas de Gestão de Pessoas, Bens materiais e patrimoniais, transporte e tecnologia da informação dos Órgãos e
Entidades da Prefeitura para a consecução dos seguintes objetivos:

I - promover, supervisionar e avaliar a execução de planos e projetos de tecnologia da informação;
II - coordenar a execução das políticas de pessoal e executar as ações de remunerações, salários e benefícios dos servidores,
III - atuar como órgão disciplinador dos Sistemas de Compras, Licitações e Contratos, inclusive políticas voltadas para estes segmentos;
IV - formular as políticas de desenvolvimento de recursos humanos, de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação de pessoal;
Art. 6º - O artigo 31 da Lei n. 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 31 - Compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barreiras, os Órgãos a seguir, com suas respectivas estruturas:
a) Administração Direta:

1 - GABINETE DO PREFEITO
1.1 . Guarda Municipal
1.2 .Diretor de Planejamentos Comunitários
1.2.1. Assessoria de Planejamento
1.3.  Diretoria do Núcleo de Projetos Estratégicos
1.3.1. Coordenadorias Regionais
1.3.1.1. Subcoordenadorias Regionais
2. Diretoria de Comunicação Social
2.1. Coordenador de Comunicação Social
2.1.1. Subcoordenadoria de Comunicação Social
2.1.2. Subcoordenadoria de Cerimonial
2.1.2.1 Mestre de Cerimônia
2.1.2.2 Setor de Comunicação Social
3. Gabinete do Vice-Prefeito
4. Procuradoria Geral do Município
5. Controladoria Geral do Município
6. Defensoria Geral do Município

7 - SECRETARIA DE FINANÇAS

7.1. Coordenadoria Geral de Planejamento e Finanças
7.1.1. Subcoordenadoria de Planejamento e Controle Orçamentário
7.1.2. Subcoordenadoria de Planejamento e Controle Financeiro
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7.1.3. Tesouraria
7.2. Coordenadoria de Administração Tributária
7.2.1. Subcoordenadoria de Arrecadação
7.2.1.1. Setor de Controle da Arrecadação e Avaliação Financeira
7.2.1.2. Setor de Tributos Imobiliários
7.2.1.3. Setor de Cadastros e Documentação Fiscal
7.2.2. Subcoordenadoria de Tributação e Fiscalização
7.2.2.1. Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização
7.2.2.2. Setor de Normas Tributárias e Procedimentos Fiscais
7.2.3. Subcoordenadoria de Dívida Ativa
7.3. Coordenadoria de Contabilidade

8 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8.1. Coordenadoria Geral de Gestão
8.2. Coordenadoria de Administração e Recursos Humanos
8.2.1. Subcoordenadoria de Recursos Humanos
8.2.1.1. Setor de Seleção, Avaliação e Desenvolvimento do Servidor
8.2.1.2. Setor de Cadastro e Folha de Pagamento
8.3. Coordenadoria de Desenvolvimento e Administração
8.3.1. Pregoeiro
8.3.2. Subcoordenadoria de Materiais e Patrimônio
8.3.2.1 Setor de Compras e Contratação de Serviços
8.3.2.2 Setor de Controle e Licitação de Materiais e Patrimônio
8.4. Subcoordenadoria de Serviços e Gestão de Contratos
8.4.1. Setor de Gestão da Frota
8.4.2. Setor de Serviços Gerais
8.5. Subcoordenadoria de Tecnologia da Informação
8.5.1. Setor de Gestão de Equipamentos e Tecnologia
8.5.2. Setor de Informática
8.6. Subcoordenadoria do Programa da Nota Solidária
8.6.1 Setor do Programa Nota Solidária

9 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER

9.1. Coordenadoria Geral
9.2. Coordenadoria de Ensino e Ação Pedagógica
9.2.1. Subcoordenadoria de Ensino
9.2.1.1. Encarregado Escolar
9.2.1.2. Setor de Ações Sócio Educativas
9.2.1.3. Setor de Programas Especiais
9.2.2. Subcoordenadoria de Ação Pedagógica
9.2.2.1. Setor de Desenvolvimento da Educação Infantil
9.2.2.2. Setor de Desenvolvimento do Ensino Fundamental
9.2.2.3. Setor de Formação e Apoio Pedagógico
9.3. Coordenadoria de Planejamento e Gestão da Educação
9.3.1. Setor de Manutenção
9.3.1. Setor de Apoio Administrativo
9.3.2. Setor de Planejamento e Pesquisas
9.4. Coordenadoria de Cultura
9.4.1. Subcoordenadoria de Pesquisas e Promoção Cultural
9.4.2. Subcoordenadoria da Escola de Artes Cênicas
9.4.3. Subcoordenadoria da Escola de Música Antonino Sampaio
9.5. Coordenadoria de Esportes e lazer
9.5.1. Encarregado de Esporte
9.5.1. Subcoordenadoria de Esporte e Lazer
9.5.2.1Setor de Promoções do Esporte e Lazer
9.5.2.2  Setor de Gestão dos Equipamentos de Esporte e Lazer
9.6.Coordenadoria de Biblioteca e Arquivo Público
9.6.1.Setor de Biblioteca e Arquivo Público
9.7. Coordenadoria de Nutrição
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9.8. Coordenadoria de Merenda
9.8.1. Subcoordenadoria de Merenda da Zona Urbana
9.8.2. Subcoordenadoria de Merenda da Zona Rural
9.9. Coordenadoria de Mobilização
9.9.1. Subcoordenadoria de Mobilização
9.9.1.1. Setor de Mobilização

10 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRONEGÓCIO.

10.1. Coordenadoria de Desenvolvimento da Indústria e Comércio
10.1.1. Setor de Apoio ao Comércio e Serviços
10.1.2. Setor de Apoio à Indústria
10.1.3. Setor de Formação de Mão de Obra
10.2. Coordenadoria de Planejamento e Promoção do Agronegócio
10.3. Coordenadoria de Desenvolvimento da Agropecuária e Abastecimento
10.3.1. Setor de Gestão de Feiras, Mercados e Central de Abastecimento
10.3.2. Setor do Parque de Exposição
10.4. Coordenadoria de Projetos Comunitários
10.4.1. Subcoordenadoria de Programas e Segurança Alimentar
10.4.1.1. Setor de Hortas Comunitárias

11 – SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

11.1. Coordenadoria de Benefícios e Serviços
11.1.1. Setor de Serviços e Atendimento ao Cidadão
11.1.2. Setor de Benefícios
11.2. Coordenadoria de Programas
11.2.1. Subcoordenadoria do Programa Floricultura
11.2.2. Subcoordenadoria de Inclusão Sócio-Econômica
11.2.3. Setor de Promoção do Trabalho e Renda
11.2.4. Setor de Programas Especiais
11.3. Coordenadoria de Promoção Social
11.3.1. Subcoordenadoria de Articulação
11.3.2. Subcoordenadoria de Relações Sociais
11.4. Coordenadoria de Habitação
11.4.1. Subcoordenadoria de Cadastramentos
11.4.1.1. Setor de Cadastramento
11.4.1.2. Setor de Estatística
11.5. Coordenadoria de Mobilização
11.5.1. Subcoordenadoria de Mobilização
11.5.1.1 Setor de Mobilização
11.6. Coordenadoria de Política Públicas
11.6.1 Setor de políticas Públicas

12 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.1. Coordenadoria Geral
12.2. Coordenadoria de Engenharia
12.2.1. Subcoordenadoria de Obras de Infra-estrutura
12.2.1.1. Setor de manutenção
12.2.1.2. Setor de manutenção de Máquinas
12.2.1.3. Setor de manutenção de Equipamentos
12.2.2. Subcoordenadoria de Obras e Conservação
12.2.3. Subcoordenadoria de Projetos e Orçamentos
12.3. Coordenadoria de Controle e Uso de Solo
12.3.1. Encarregado de campo I
12.3.2. Encarrregado de campo II
12.4. Coordenadoria de Análise e Licenciamento
12.4.1. Subcoordenadoria de Análise e Licenciamento
12.4.1.1.Setor de Análise e Licenciamento
12.4.1.2. Setor de Fiscalização Urbanística
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12.5. Coordenadoria de Serviços Públicos
12.5.1. Subcoordenadoria de Serviços Diversos
12.5.1.1. Setor de serviços diversos
12.5.2. Subcoordenadoria de Transportes Públicos
12.5.3. Subcoordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de Atividades
12.6. Coordenadoria de Limpeza Pública
12.6.1. Subcoordenadoria de Coleta
12.6.2. Subcoordenadoria de Destinação
12.6.3. Subcoordenadoria de Fiscalização das Atividades
12.7. Coordenação de trânsito
12.7.1. Subcoordenação de trânsito
12.7.1.1 Setor de fiscalização

13 – SECRETARIA DE SAÚDE

13.1. Auditoria
13.2. Ouvidoria
13.3. Assessoria de Planejamento
13.4. Coordenadoria Geral
13.5. Coordenadoria de Regulação, Controle e Avaliação
13.5.1. Setor de Regulação
13.5.2. Setor de Marcação
13.5.3. Setor de Controle e Avaliação
13.6. Coordenadoria de Atenção à Saúde
13.6.1. Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
13.6.1.1. Centro de Controle de Zoonoses
13.6.1.2. Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental
13.6.2. Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica
13.6.2.1. Setor de Assistência Odontológica
13.6.2.2. Setor de Programas Especiais
13.6.2.3. Setor de Informação e Educação Permanente
13.7. Coordenadoria de Gestão de PACs e PSFs
13.8. Coordenadoria de Administração Hospitalar
13.8.1. Hospital Municipal Eurico Dutra
13.8.2. Hospital Maternidade
13.8.3. Central de Pronto Atendimento
13.8.4. Centro de Saúde Leonídia Ayres de Almeida
13.8.5. Postos de Saúde
13.8.6. Unidade de Pronto Atendimento – UPA
13.8.7. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMUR
13.9. Coordenadoria Administrativo-Financeira
13.9.1. Setor Administrativo
13.9.2. Setor Financeiro
13.10. Coordenação de Mobilização
13.10.1. Setor de Mobilização

14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

14.1. Coordenadoria de Desenvolvimento e Controle Ambiental
14.1.1. Setor de Licenciamento e Fiscalização Ambiental
14.1.2. Setor de Resíduos Sólidos
14.1.3. Subcoordenadoria do Programa Caminho das Cachoeiras
14.2. Coordenadoria da Universidade Livre do Meio Ambiente
14.2.1. Sub Coordenadoria da Universidade Livre do Meio Ambiente
14.3. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo
14.3.1. Sub Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo
14.3.1.1. Setor de Promoção do Turismo
14.3.1.2. Setor de Pesquisas
14.3.1.3. Setor de Projetos Especiais

15 – SECRETARIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
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15.1. Coordenação Econômica/Reabilitação e Reconstrução
15.1.1 Subcoordenadoria de Operações
15.1.2 Subcoordenadoria de Mobilização
15.1.2.1. Encarregado de Campo I
15.1.2.2. Encarregado de campo II
15.2. Coordenadoria Administrativa/Articulação e Gestão
15.2.1. Subcoordenadoria de Articulação e Gestão
15.2.2. Subcoordenadoria  de Defesa Civil e Segurança Pública
15.2.3. Subcoordenadoria de Ações Especiais

b) Órgãos Colegiados:

01 - Conselho Municipal de Saúde
02 - Conselho Municipal de Assistência Social
03 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
04 - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
05 - Conselho Tutelar
06 - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
07 - Conselho Municipal de Educação
08 - Conselho Municipal de Merenda Escolar
09 - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
10 - Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
11 - Conselho Municipal de Cultura
12 - Conselho Municipal de Segurança Alimentar
13 - Conselho Municipal do Idoso
14 - Conselho Municipal de Defesa do Consumidor

Art. 7º - O artigo 44 da Lei 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 44 - A estrutura organizacional estabelecida na presente Lei entrará em funcionamento gradualmente, à medida que os órgãos que a

compõem forem sendo implantados com o provimento dos respectivos cargos, o remanejamento das dotações orçamentárias e a existência dos
recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 8º - O artigo 45 da Lei 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 45 - O Prefeito Municipal baixará, por Decreto, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta Lei, o Regimento Interno dos

Órgãos integrantes da estrutura organizacional do Município.
Art. 9º - O artigo 46 da Lei n. 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 46 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, necessários à implantação desta Lei,
Art. 10 Fica alterado os anexos I e II da Lei 824  de 18 de fevereiro de 2009, no que diz respeito aos  quantitativos,nomenclaturas e símbolos.
Art. 11 - A Secretaria de Administração, desmembrada pela presente Lei, contará, em sua estrutura com a Coordenadoria de Administração de

Recursos Humanos, com a competência de promover a seleção, avaliação e desenvolvimento do servidor; cadastro e folha de pagamento, bem
como a Coordenadoria de Desenvolvimento e Administração com a competência para Licitação, compras e contratação de serviços, controle de
materiais e patrimônio; gestão de frota, serviços gerais e tecnologia da Informação.

Art. 12 – A Secretaria Municipal de Relações Comunitárias, criada pela presente Lei, contará em sua estrutura com a Coordenadoria
Econômica Reabilitação e Reconstrução com a competência de coordenar, articular e mobilizar as atividades e ações voltadas para o bem comum,
a Coordenadoria Administrativa/ Articulação e Gestão bem como a Coordenadoria de Defesa Civil e Segurança Pública que visam melhorar a vida
dos munícipes de modo geral, criando elo de articulação e mobilização social entre todos os órgãos do município, bem como com a Prefeitura

Art. 13 - O artigo 50 da Lei n. 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 50 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover mediante Decreto:
I - a revisão dos Regimentos e outros atos de organização dos colegiados municipais, para ajustá-los à disposição desta Lei;
II - a fixação da lotação dos servidores nos respectivos Órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.
Art. 14 - O artigo 55 da Lei n. 572/2002 passa a ter a seguinte redação:
Art. 55 - Para implantação da estrutura prevista nesta Lei e sua adequação à Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado a

promover as transposições, transferências, remanejamentos de recursos e abertura de créditos adicionais, conforme o disposto nos incisos V e
VI do artigo 167 da Constituição Federal.

§ 1º - As dotações para execução desta Lei são as fixadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2010.
Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N° 08.595.187/0001-25

EXTRATO – EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 003/2010

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna público que fará realizar Tomada de Preços n° 003/2010, regido pela Lei
Federal 8.666/93 de 21.06.93, no dia 20/07/2010, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua 19 de Maio, nº 152, Centro,
Barreiras-BA, objetivando a aquisição parcelada de medicamentos, injetáveis (insulina) e congêneres para atender os pacientes encaminhados
para a secretaria municipal de saúde, por solicitações do MP da Bahia, por aut. judiciais e por proc. administrativos internos; e os pacientes
vinculados ao programa de diabetes. O Edital e seus anexos estão disponíveis para a aquisição até o dia 16/07/2010 mediante pagto de R$ 100,00
(cem reais), na Pref. Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729. Barreiras-BA.

Barreiras, 01 de Julho de 2010.

Mey Peres Montano
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Portaria Gab. Nº 031/2010
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LEI Nº.  908/2010, 30 DE JUNHO DE 2010.

Institui Programa de Incentivo à Regularização Fiscal para os Ambulantes, Feirantes e afins e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder anistia pertinente a todos os tributos e taxas municipais para os feirantes,
ambulantes e afins da seguinte forma:

I. Com redução de 70% (setenta por cento) do principal e 100% (cem por cento) pertinente às multas, juros e honorários incidentes sobre os
tributos devidos nos exercícios de 2005 a 2008.

II. Com redução de 100% (cem por cento) pertinente às multas, juros e honorários incidentes sobre os tributos devidos no exercício de 2009.
Parágrafo Único – Estes benefícios se aplicam aos débitos de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e Taxas pelo exercício

regular do Poder de Polícia e Prestação de Serviços, AJUIZADOS OU NÃO, podendo contribuintes efetuarem a quitação se seus DÉBITOS à vista
ou parcelado em até 12 (doze) parcelas fixas.

Art. 2° - O prazo para adesão à ANISTIA FISCAL encerra-se em 120 (cento e vinte) dias, contado da publicação desta lei.
Art.3° - Não serão passíveis de restituição os pagamentos porventura já efetivados durante o período abrangido pela remissão, inclusive os

valores depositados administrativamente ou em juízo em demandas judiciais de qualquer natureza os quais converterão em renda para o município
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras


