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DECRETO Nº 750/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma do art. 47 da 
Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 

DECRETA: 

Art. 1º - Nomear a senhora Camila Suellen Passos de Souza, para 
provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, 
lotada na Diretoria de Comunicação Social. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 13 de agosto de 
2013. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 751/2013 

Exonera, a pedido, o servidor Antonio Henrique de Souza Moreira 
Junior desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor Antonio Henrique de 
Souza Moreira Junior, Diretor, símbolo NH1, responsável pelo Setor de 
Compras e Contratação de Serviços. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 02 de dezembro 
de 2013. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

LEI Nº 1052/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Criar programa de incentivo aos “MOTOTAXISTAS”, 

“MOTOBOYS” e assemelhados na cidade de Barreiras.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. “1º – Fica estabelecida a criação do Programa municipal de Incentivo 

aos mototaxistas”, “motoboys” e de atividades assemelhadas no 

município de Barreiras. 

 

Art. 2º - O programa de que trata o artigo anterior consistirá, entre outras, 

nas seguintes ações: 

I – Estímulo, através de iniciativas junto às cooperativas, associações, 

sindicatos ou entidades de representação dos motociclistas profissionais 

de que trata a presente Lei de incentivo com base na Lei Federal nº 

12009/09. 

II – Viabilização de linhas de crédito para o financiamento da compra de 

motocicletas, independente de comprovação de renda pelos 

beneficiários. 

III – Prioridade no atendimento aos motociclistas profissionais junto aos 

órgãos de licenciamento de transportes do município. 

IV – Execução de obras que assegurem conforto e segurança nos 

terminais e pontos de passageiros de que trata a presente Lei. 

Art. 3º - O Poder Executivo poderá criar comissão de trabalho 

objetivando propor normas gerais, bem como a melhoria do transporte de 

passageiros e encomendas, no município de Barreiras. 

Art. 4º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 
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LEI Nº 1053/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a utilização de massa asfáltica composta por 

borracha proveniente de pneus inservíveis e dá outras providências.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º - A utilização de massa asfáltica composta por borracha 

proveniente da reciclagem de pneus inservíveis passará a ser prioridade 

na pavimentação de superfícies do município de Barreiras. 

§ 1º - Nos processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de 

asfalto, o Município estabelecerá a utilização preferencial da massa 

asfáltica a que se refere o caput, bem como especificará a norma técnica 

de engenharia a ser adotada para a composição. 

§ 2º - Também podem participar do processo licitatório para execução de 

asfalto ecológico, empresas que demonstrem capacidade técnica para a 

execução de serviços de massa asfáltica convencional. 

Art. 2º - Em atendimento à disposição do artigo anterior, a 

Municipalidade de Barreiras adotará em todas as suas obras e serviços, 

salvo justificativa técnica, massa asfáltica que contemple, em sua 

composição, de 5 (cinco) a 10 (dez) por cento de borracha proveniente 

da reciclagem de pneus inservíveis. 

Art. 3º - O licenciamento de empreendimentos públicos e ou privados, 

que tenham em seus projetos a previsão de pavimentação de superfícies, 

fica condicionado à utilização da massa asfáltica composta por borracha 

proveniente de pneus inservíveis. 

Parágrafo único - Na pavimentação das superfícies, os empreendimentos 

privados deverão utilizar massa asfáltica composta por, no mínimo, 5% 

(cinco por cento) de borracha proveniente de pneus inservíveis. 

Art. 4º - Visando facilitar a implementação desta lei, a Municipalidade de 

Barreiras adotará a previsão de preços da massa asfáltica composta por 

borracha oriunda de pneus inservíveis, em suas várias composições, na 

tabela de custos oficial aplicada pelo Município. 

Art. 5º - As Usinas de Asfalto de Barreiras deverá adequar a sua 

produção de massa asfáltica aos termos desta lei. 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, 

contados da data de publicação. 

Art. 7º - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por 

conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

 

LEI Nº 1054/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Denomina de Praça Antônio Luiz Chaves a Pracinha da 

Vila dos Funcionários (entre a Rua B e Rua C), nesta Cidade.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica denominada de Praça Antônio Luiz Chaves, a Pracinha da 

Vila dos Funcionários (entre a Rua B e Rua C). 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

 

 

LEI Nº 1055/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Denomina de “Praça José Martins Coelho” a praça localizada 

entre as Ruas 24 de outubro, Princesa Isabel e 19 de Maio, Centro, nesta 

cidade.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 
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Art. 1º. Fica denominada de “Praça  José Martins Coelho” a 

praça localizada entre as Ruas 24 de Outubro, Princesa Isabel e 

19 de Maio, no centro, nesta cidade. 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

 

LEI Nº 1056/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Estabelece dias e horários para carga e descarga de 

mercadorias por carros de transporte de médio e grande porte no centro 

comercial de Barreiras” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica estabelecido que de segunda-feira a sexta-feira e sábado 

que, as cargas e descargas de mercadorias, ainda que perecível sejam 

realizadas no horário das 18h30min às 07h00 da manhã seguinte, e aos 

sábados a partir das 13h00 e até segunda-feira às 07h00, as cargas e 

descargas de mercadorias está permitida, desde que obedecendo à 

legislação brasileira de trânsito vigente. 

 

Parágrafo Único – O serviço de carga e descarga realizados fora dos 

horários estabelecidos no caput desse artigo, fica o veículo sujeito a 

multa e a apreensão de acordo com o estabelecido no Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

Art. 2º- Fica a critério do Poder Executivo Municipal, através do 

departamento competente, afixar placas de regulamentação de dias e 

horários. 

 

Art. 3°- O Poder Executivo Municipal, através do departamento 

competente, afixará placas de regulamentação do quanto determina a 

presente Lei. 

Art. 4º- O poder executivo baixará os atos que se fizerem necessários 

para a regularização da presente lei. 

 

Art. 5º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

LEI Nº 1057/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a Criação Municipal de Formação de 

Condutores de Veículos Automotores (Auto-Escola Pública Municipal) do 

Município de Barreiras/BA e dá outras providências” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1°- O Poder Executivo fica autorizado a criar a Escola Municipal de 

Formação de Condutores de Veículos Automotores do Município de 

Barreiras/BA, dirigida pelo Departamento Municipal de Trânsito, nos 

moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito 

CONTRAN. 

Art. 2º- A Escola Pública de Formação de Condutores de Veículos 

Automotores do Município de Barreiras/BA ou Auto Escola Pública 

Municipal formará condutores em todas as categorias. 

Art. 3°- Poderão candidatar-se ao benefício proporcionado pela Escola 

Pública de Condutores de Veículos Automotores do Município de 

Barreiras/BA aqueles que se enquadrarem em uma das seguintes 

situações: trabalhadores comprovadamente desempregados ou que 

trabalhem, sem distinção de sexo, raça, cor ou religião, cuja renda 

familiar mensal seja igual ou inferior a 02(dois) salários mínimos; 

beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Lei Federal nº 

10.836, de 09 de janeiro de 2004. 

§ 1º - Os candidatos a uma vaga na referida Escola podem se inscrever 

mediante simples requerimento formalizado perante órgão competente 

devendo o modelo do cadastro ser o mesmo utilizado pelo Bolsa Família.  

Art. 4º- O candidato à obtenção do benefício previsto nesta Lei deverá 

preencher os seguintes requisitos, sem prejuízo do disposto no art. 3º: 

I – comprovar domicílio no Município de Barreiras/BA, há pelo menos, 01 

(um) ano; 

II – ser penalmente imputável e apto a requerer a habilitação; 

III – ser alfabetizado; 

IV – possuir documentos de identidade ou equivalente; 

V – possuir Cadastro de Pessoas Físicas CPF; 

VI – não estar judicialmente impedido de possuir a Carteira Nacional de 

Habilitação CNH; 

VII – ser plenamente imputável (ter 18 anos). 

§ 1º - Para cumprimento do dispositivo no caput deste artigo, o Município 

de Barreiras/BA, poderá celebrar convênios e outros instrumentos 

congêneres com as entidades representativas dos Centros de Formação 

de Condutores – CFCs, bem como com Instituições de Ensino, Órgãos 

da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, além de 

Organizações Não Governamentais, podendo, para tanto, utilizar 

recursos orçamentários próprios, outras fontes ou oriundo de convênios 

específicos. 
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§ 2º - Pode ainda o Município de Barreiras/BA, utilizar os recursos 

provenientes da arrecadação com multas de trânsito em conformidades 

com o artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 

§ 3º - O aluno terá que seguir os procedimentos na seguinte ordem: 

I- Avaliação Psicológica; 

II- Exames de aptidão Física e Mental; 

III- Exame Teórico-Técnico; 

IV- Curso de Prática de Direção Veicular; 

V- Exame de prática de Direção Veicular. 

Art. 5º- A Escola Publica de Trânsito tem como objetivo principal a 

preparação do candidato a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação 

na jurisdição do Município de Barreiras/Ba, tendo curso teórico com 

duração de 45horas/Aula e compreende diferentes disciplinas: 

I- Legislação de Trânsito; 

II- Direção defensiva para veículos de duas ou mais rodas; 

III- Noções de primeiros socorros; 

IV- Noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio 

social no trânsito; 

V- Noções sobre funcionamento do veículo de duas e quatro 

rodas. 

§ 1º - A estrutura curricular, carga horária por matéria e especificações 

obedecerão às normas especificadas no Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 

podendo ainda ser definidas por ocasião de regulamentação dessa lei. 

§ 2º - O exame Téorico-técnico tem 30 questões. Exige pelo menos 70% 

de acerto, ou seja, 21 questões. O aluno reprovado no exame prático ou 

teórico, poderá refazer o exame após quinze dias, após a reprovação. 

§ 3º - Após a realização do Curso Teórico e de Prática de Direção 

Veicular, a Escola Municipal do Trânsito realizará o agendamento e 

marcação do Exame Teórico e Prático de Direção Veicular pelo sistema 

do DETRAN – BAHIA. 

I - O curso prático terá duração de 20 horas de cada categoria sendo 

acrescentado mais 05 horas, as quais será ministrada em simuladores de 

direção. As aulas nos simuladores serão de 30 minutos, com intervalo 

também de 30 minutos.   

II - 04 (quatro) horas aulas práticas deverá acontecer no período noturno, 

de acordo a lei federal 12.217 de 17-03-2010, sendo definida pela 

resolução CONTRAN 347. 

§ 4º - O exame de Direção Veicular para candidato portador de 

deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser 

avaliado por uma comissão especial, integrada por no mínimo um 

examinador de trânsito, um médicoperito examinador e um membro 

indicado pelo conselho de Estadual de Trânsito- CETRAN ou Conselho 

de Trânsito do Distrito federal – CONTRANDIFE, bem como o veículo 

destinado ao exame deverá estar perfeitamente adaptado segundo a 

indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito inclusive, em 

veículo disponibilizado pelo candidato. Determinadas deficiências 

auditivas restringem o condutor a habilitação “A” ou “B” e exigem que o 

veículo tenha os dois retrovisores laterais. Sendo todos os exames 

teóricos e práticos realizados no órgão competente DETRAN-BA ou seja, 

10ª CIRETRAN. 

Art. 6º- A concessão dos benefícios a que se refere esta Lei não exime o 

beneficiário da realização de todos os exames necessários e 

indispensáveis para a habilitação na categoria pretendida, devendo ser 

observadas as disposições da Lei nº 9.053, de 23 de setembro de 1997 – 

Código de Trânsito Brasileiro CTB. 

Art. 7º- O Dispositivo nesta Lei não se aplica às pessoas que tenham 

cometido crimes na condução de veículo automotor, previstos no Código 

de Trânsito Brasileiro-CTB, com sentença penal condenatória transitada 

em julgado. 

Art. 8º- A Gestão da Escola Pública de Formação de Condutores de 

Veículos Automotores do Município de Barreiras/BA, será de 

responsabilidade do Município podendo desenvolver parcerias com o 

DETRAN, objetivando a adequação de normas de trânsito e pleno 

funcionamento da Escola. 

Art. 9º- A Escola Pública Municipal de Trânsito, implantará projetos 

sócios educativos voltados para o exercício da cidadania e a formação de 

educadores no trânsito, definindo programa, conteúdos programáticos 

para escolas, elaboração de projetos pedagógicos, promoção de 

parcerias com outros órgãos e instituições para trabalhar com estudo e 

pesquisas de educação para o trânsito. 

Art. 10- O aluno aprovado no Curso de Formação da Escola Pública 

Municipal de Trânsito receberá o Certificado de Aptidão, que deverá 

capacitá-lo à realização do Exame de Habilitação realizado pelo 

DETRAN. 

Art. 11- Os examinadores de trânsito, fiscais, guardas municipais de 

trânsito e instrutores de auto-escola, terá que ter um curso específico de 

instrutores, teórico e prático com autorização, para ministrar os cursos de 

formação dos condutores, para os candidatos a renovação da CNH e 

curso de reciclagem, para condutores infratores sendo que o instrutor 

teórico e prático deverá ser credenciado junto ao Detran Bahia. 

Art. 12- Todo processo de habilitação terá o prazo de doze meses para 

ser concluído, a contar da data do requerimento do candidato. 

Art. 13- Todos os exames teóricos e práticos para aprovação ou não do 

aluno, será realizado no órgão competente do Trânsito – 

DETRAN/BAHIA ou seja, 10ª CIRETRAN. 

Art. 14- Todo condutor após habilitado, deve preocupar-se com as 

constantes alterações da legislação, inclusive de caráter prático, 

influenciando nas regras de circulação e sinalização, por tal motivo, todo 
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condutor cidadão e responsável procura estar atualizado com tais 

mudanças. 

Art. 15- Deverá ser regulamentada esta Lei, decorridos 60 (sessenta) 

dias da data de sua publicação. 

Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

LEI Nº 1058/2013, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013 

EMENTA: “Dispõe sobre a proibição de pintura em muros com 

propaganda ou publicidade no âmbito do território do Município de 

Barreiras e dá outras providências” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica proibida, em qualquer época ou período, a propaganda ou 

publicidade de qualquer natureza, nas edificações, nos muros de 

alvenaria ou de qualquer outro tipo de material, em calçadas, canteiros, 

rotatórias, árvores, postes e monumentos, do ente público municipal e 

nos particulares cedidos, alugados ou doados, seja ela como pintura, 

pichação, inscrição, letreiro ou colocação de cartazes, que tenham fins: 

I - Eleitoral e político-partidária; 

II - De anúncios pessoais ou impessoais e de promoção de ideias; 

III – De festejos de todo gênero. 

Parágrafo Único - O ato vedado de que trata este artigo, independe de 

autorização ou permissão do executivo municipal, bem como dos 

respectivos proprietários ou possuidores a qualquer título. 

Art. 2 - O descumprimento do dispositivo nesta Lei acarretará ao 

responsável infrator notificação para a regularização, com a remoção de 

forma que totalmente não visível e ilegível da pintura da propaganda ou 

publicidade, no prazo e 48 horas. 

Parágrafo Único - Entende-se como responsável, a pessoa física e 

natural identificada como beneficiário da propaganda e publicidade, o 

candidato, o partido ou a coligação política, o proprietário ou possuidor a 

qualquer título, o laçador ou o cedente do espaço para a veiculação da 

propaganda. 

Art. 3º - Os infratores das disposições estabelecidas na presente Lei 

ficam sujeitos às seguintes penalidades e medidas administrativas: 

I – Notificação por escrito, para que removam a pintura com propaganda, 

no prazo de 48 horas sob pena de multa; 

II – Não atendida a notificação de que trata o inciso anterior, será 

aplicada aos infratores multa no valor de um salário mínimo  por 

logradouro. 

III – Em caso de reincidência, as multas serão cobradas em dobro. 

IV – Será considerado reincidente o infrator que embora notificado e 

autuado não regularizasse a situação no período de 03 (três) dias 

corridos, contados a partir da data da autuação. 

V – As multas descritas anteriormente deverão ser recolhidas no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias do ato do recebimento do auto de infração, 

sob pena de inscrição em Dívida Ativa do Município e sua consequente 

execução. 

Art. 4º - Sem prejuízo ao disposto na presente Lei, o seu 

descumprimento configurará infração administrativa ambiental que 

descreve o art. 70 da Lei Federal nº 9.605 de 12.02.2008 e a ela estando 

sujeito no que for cabível e aplicável. 

Art. 5º - A fiscalização do disposto nesta lei será exercida pelos Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal, por qualquer cidadão barreirense que 

dará conhecimento ao Poder Executivo Municipal, e poderá 

concorrentemente pela Justiça Eleitora e Ministério Público Eleitoral 

quando se tratar do disposto no inciso I do art. 1º desta lei. 

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado, através da 

Secretaria Municipal de Educação, a realizar a pintura dos muros das 

escolas e creches oficiais, e autorizar as escolas e creches particulares, 

com temas histórico, científicos, culturais, artísticos, literários e 

ambientais e ainda pintura, inscrição ou letreiros de identificação da 

unidade educacional. 

Art. 7º - A pintura de obras artísticas em muros sejam elas de reprodução 

ou obras inéditas, desde que produzidas e realizadas por grafiteiros, 

somente serão autorizados pelo Chefe do Poder Executivo, na forma de 

seu regulamento. 

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará por Decreto, a presente Lei, 

no que couber. 

Art. 9º - As despesas com a execução da presente lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, 

e suplementadas se necessário. 

Art. 10 – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 06 de dezembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 


