DECRETO N°82, DE 22 DE ABRIL DE 2019
Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 29, do Loteamento Serra do Mimo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 002258.19.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 002258.19.01 o desdobramento do Lote 06, Quadra 29, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra do Mimo, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-19.738 em 05 de novembro de 2004, de propriedade de OSWALDO VERIANO
GUEDES ALCOFORADO NETO, inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34.

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

Lote P/06-A – 06,00 metros de frente com a Rua Maria de Lurdes Lima Brito; 06,00 metros fundo com o lote 07; 30,00 metros do lado direito com os
lotes 01,02 e 03; 30,00 metros do lado esquerdo com parte esquerda do mesmo lote 06, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta
metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 01.00.006.7075.001.

Lote P/06-B – 06,00 metros de frente com a Rua Maria de Lurdes Lima Brito; 06,00 metros fundo com o lote 07; 30,00 metros do lado direito com parte
direita do mesmo lote 06; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 08, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.005.4829.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 22 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

1

DECRETO N°83, DE 23 DE ABRIL DE 2019
Aprova o desdobramento do Lote 09-A da Quadra 21, do Loteamento Vila Rica.

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

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 009806.18.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 009806.18.01 o desdobramento do Lote 09-A, Quadra 21, com área total de 276,00 m²
duzentos e setenta e seis metros quadrados) do Loteamento Vila Rica, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-2-4538 em 19 de outubro de 1982, AV-3-4538 em 25 de Outubro de 1982, de
propriedade de AHS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 15.640.352/0001-89.

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

Lote P/09-A (A) – 06,00 metros de frente com a Rua Antônio Lucio Peixoto; 06,00 metros fundo com o lote 19; 23,00 metros do lado direito com o lote
08-A; 23,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 09-A, perfazendo uma área total de 138,00 m² (cento e trinta e oito metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.00.003.6526.001.

Lote P/09-A (B) – 06,00 metros de frente com a Rua Antônio Lúcio Peixoto; 06,00 metros fundo com o lote 19; 23,00 metros do lado direito com parte
do mesmo lote 09-A; 23,00 metros do lado esquerdo com os lotes 11-A e 10-A, perfazendo uma área total de 138,00 m² (cento e trinta e oito metros
quadrados) - inscrição imobiliária n° 02.00.003.6525.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 23 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°84, DE 23 DE ABRIL DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 23, da Quadra 123, do Loteamento Morada da Lua.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 002574.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 002574.19.01 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 123, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-41.336 em 18 de março de 2019, de propriedade de FRANCISCO ETELVIR
DANTAS NETO, inscrita no CNPJ sob o n° 31.699.760/0001-62.

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

Lote P/23-A – 06,00 metros de frente com a Rua do Cerrado; 06,00 metros fundo com o lote 20; 30,00 metros do lado direito com o lote 22; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 23, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.006.7734.001.

Lote P/23-B – 06,00 metros de frente com a Rua do Cerrado; 06,00 metros fundo com o lote 20; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
23; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 24, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.09.100.0687.001.

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

Gabinete do Prefeito em 23 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°85, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

Aprova o desdobramento do Lote 24, da Quadra 123, do Loteamento Morada da Lua.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 002575.19.01,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 002575.19.01 o desdobramento do Lote 24 da Quadra 123, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Morada da Lua, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-41.337 em 18 de março de 2019, de propriedade de FRANCISCO ETELVIR
DANTAS NETO, inscrita no CNPJ sob o n° 31.699.760/0001-62.

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

Lote P/24-A – 06,00 metros de frente com a Rua do Cerrado; 06,00 metros fundo com o lote 20; 30,00 metros do lado direito com o lote 23; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 24, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.00.006.7735.001.

Lote P/24-B – 06,00 metros de frente com a Rua do Cerrado; 06,00 metros fundo com o lote 21; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
24; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 25, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.09.100.0705.001.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 23 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 87/2019
“Dispõe sobre a regularização cadastral por acréscimo de área dos lotes P/02 e P/27 da Quadra “N”, do Loteamento Flamengo, para fins de
regularização urbana, e dá outras providências”.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de
Barreiras – BA,
CONSIDERANDO o que lhe confere parecer técnico da SEINFRA e jurídico emitido no processo administrativo de nº 029/2019;
CONSIDERANDO a identificação de alterações já implantadas pelo adquirente dos Lotes P/02 e P/07 da Quadra “N” do citado loteamento;

CONSIDERANDO que os Lotes P/02 e P/07 objeto de regularização, trata-se de área já consolidada e deve ser alterada através do presente decreto;

CONSIDERANDO ainda que, os Lotes P/02 e P/07, objeto de alteração não consta como área pública;
CONSIDERANDO que a necessidade de adequar os Lotes P/02 e P/07, a realidade atual da quadra “N”.

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a área dos Lotes P/02 e P/07, da Quadra “N” do “Loteamento Flamengo”, especificamente em razão do acréscimo da área devido
há um avanço de 21,50m², totalizando uma área de 272,50m², da planta originalmente aprovada do Loteamento Flamengo, para fins de regularização
urbana, segundo a nova Planta Topográfica e Memorial Descritivo em anexo, que passam a fazer parte integrante do presente decreto.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 26 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.346, DE 27 DE MARÇO DE 2019.
Institui no Calendário Oficial do município de Barreiras – Bahia o “Março Lilás”, dedicado à realização de ações de combate ao câncer de colo de útero
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1.° Fica instituído no Calendário Oficial do município de Barreiras - Bahia o “Março Lilás”, mês dedicado à conscientização das mulheres a
respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade
Art. 2.º O Março Lilás tem como principal objetivo a intensificação de medidas que visem levar à população feminina informações acerca do câncer de
colo de útero e a orientação a respeito do diagnóstico e do adequado tratamento, bem como o encaminhamento para as instituições de saúde públicas
especializadas no tratamento da doença.
Art. 3.º No mês de março serão realizadas ações de prevenção e que permitam o diagnóstico do câncer de colo de útero, em especial palestras,
seminários, orientações e exames preventivos.
Art. 4.º O Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber.
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 27 de março de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI N° 1.347, DE 27 DE MARÇO DE 2019.
“Dispõe sobre Inclusão de Caminhada em Comemoração ao Aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente – ECA.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°. Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos da Cidade de Barreiras o Dia da Caminhada comemorativa da Lei Nº 600/2003 que “Institui a
semana da Criança e do Adolescente” do dia 11 a 18 de Agosto.
Art. 2°. O trajeto da Caminhada Comemorativa do Estatuto da Criança e do Adolescente com saída da Câmara de Vereadores até a Praça Castro
Alves.
Art. 3°. Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Executivo Municipal, no prazo de noventa (90) dias a contar de sua publicação.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 27 de março de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.348, DE 27 DE MARÇO DE 2019.
Institui e Inclui no Calendário Oficial de Barreiras o “Dia Municipal de Conscientização e Prevenção a Prematuridade”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituído e incluído no calendário oficial de barreiras o “Dia Municipal de Conscientização e Prevenção a Prematuridade” a ser
comemorado no dia 17 de Novembro de cada Ano.

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

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 27 de março de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.350, DE 02 DE ABRIL 2019.

Considera bem cultural para afins de tombamento de natureza imaterial a Via Sacra de Nosso Senhor Jesus Cristo da Paróquia Santa Rafaela Maria,
da Comunidade São Francisco de Assis, da Vila Amorim em Barreiras-Ba.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1°- Fica considerado Patrimônio Cultural de interesse público, para fins de Tombamento de Natureza lmaterial, A VIA SACRA DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO, DA PARÓQUIA SANTA RAFAELA MARIA, DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DA VILA AMORIM EM
BARREIRAS-BA.
Art. 2º- Para fim do disposto nesta Lei, considera-se A VIA SACRA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO aquela que tem por finalidade despertar a
sensibilidade para valores como respeito, generosidade, fraternidade, perdão, renovação, dentre tantos outros valores importantes para formação
cristã, assim como, destaca-se como manifestação cultural e Religiosa da Comunidade São Francisco de Assis, da Vila Amorim.
Art. 3º- Em razão do presente tombamento, o Poder Público promoverá e protegerá as características atuais da VIA SACRA DE NOSSO SENHOR
JESUS CRISTO, DA PARÓQUIA SANTA RAFAELA MARIA, DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DA VILA AMORIM EM BARREIRASBA, nos termos do art. Art. 60, inciso Xll, da Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 02 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.351, DE 02 DE ABRIL DE 2019
Institui o mês “Outubro Rosa Pet” no município de Barreiras e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o mês Outubro Rosa Pet no âmbito do município de Barreiras, a ser realizado anualmente no mês de outubro.
Parágrafo único. O mês Outubro Rosa Pet tem por objetivo a conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama em cadelas e
gatas.
Art. 2º. O evento integrará o Calendário Oficial do Município de Barreiras.
Art. 3º.O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber, para a execução da programação do Outubro Rosa Pet.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 02 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.352, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
“Determina a afixação de placas de identificação em terrenos baldios existentes no município de Barreiras- Bahia.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Os terrenos baldios, localizados no perímetro urbano do município de Barreiras, deverão ser identificados com placa contendo o número da
matrícula do imóvel.
§ 1º A afixação da placa de identificação será de responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel.
§ 2º A placa a que se refere o caput deverá ser afixada no centro do imóvel, numa distância máxima de quatro metros do recuo/meio fio.
§ 3º A placa a que se refere o caput deverá possuir no mínimo 1x1m (um metro quadrado), com altura do chão de no mínimo 1,5 (um metro e meio). O
material utilizado para a confecção da placa ficará a critério do proprietário ou possuidor do imóvel.
Art. 2º Para efeitos desta lei considera-se terreno baldio, o imóvel que não possua benfeitorias, ou, se as possuir, não estejam em condições
estruturais de habitação.
Art. 3º O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades:
I – advertência; e
II – multa.
§ 1º A penalidade de advertência será aplicada por escrito, quando da primeira infração cometida.
§ 2º A penalidade de multa será aplicada em caso de reincidência da infração, no valor de um salário mínimo.
§ 3º A contar da terceira infração, inclusive, será dobrado o valor a cada nova infração subsequente.
Art. 4º Esta lei será regulamentada, no que couber, por decreto.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 02 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.353, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
“Institui o Programa de Valorização de Protetores e Cuidadores de animais de rua ou abandonados no Município de Barreiras-Bahia e dá outras
providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Para efeitos desta lei entende-se como:
IIIIII-

IV-

Animal de rua: todo e qualquer animal doméstico ou errante, encontrado perambulando perdido ou foragido, em vias públicas ou locais
de acesso público;
Animal abandonado: todo animal, não mais desejado por seu tutor ou proprietário, que restar destituído de cuidados, guarda ou
vigilância.
Protetor: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, entidades sem fins lucrativos ou grupo de pessoas ligadas por
vínculo de amizade ou vizinhança que, não sendo proprietário do animal encontrado na rua ou abandonado, se coloque na posição de
seu guardião, sem, contudo, retirá-lo de via pública ou local que utilize como moradia;
Cuidador: toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem fins lucrativos que, se dedique ao recolhimento de animais
de rua ou abandonados e animais feridos ou vítimas de maus tratos.

Art. 2º - Constituem objetivos desta lei:
III-

A promoção e valorização de protetores e cuidadores de animas de rua ou abandonados no Município de Barreiras;
A facilitação do atendimento e tratamento de animais em situação de risco e de abandono, mediante a criação de um cadastro de
protetores e cuidadores.

Art. 3º - Os protetores e cuidadores de animais, devidamente registrados, terão prioridade nos programas de bem-estar animal, guarda responsável e
outras prerrogativas e incentivos que vierem a ser implementados pelo Poder Público no município de Barreiras.
Art. 4º- Para requerer seu cadastramento como cuidador ou protetor, o interessado deverá ser civilmente capaz e apresentar os seguintes documentos
as autoridades municipais competentes:
IIIIII-

Comprovante de residência no Município de Barreiras;
Documento de identidade com foto;
Declaração emitida por uma Organização Não-Governamental de proteção aos animais devidamente regulamentada ou declaração de
duas pessoas idôneas, que declarem conhecer pessoalmente o tutor ou cuidador e sua capacidade e interesse no trato com animais
da comunidade e uma carta de recomendação subscrita por médico veterinário atuante no Município.

Art. 5º - São deveres dos tutores e cuidadores de animais:
IIIIIIIVV-

Assegurar adequadas condições de bem-estar, saúde e higiene individual do animal, inclusive com controle das parasitoses, circulação
de ar, acesso ao sol e área coberta, garantindo-lhes comodidade e segurança;
Providenciar assistência médico-veterinária sempre que necessária;
Fornecer água fresca, limpa e em farta quantidade;
Oferecer alimentação de boa qualidade e administrada em quantidade compatível com a necessidade da espécie e faixa etária de cada
animal;
Manter o animal vacinado contra raiva e demais doenças que possam acometê-lo e revacina-lo dentro dos prazos e de acordo com as
recomendações dadas pelo médico veterinário.

Art. 6º - Caberá aos órgãos competentes dispor sobre as formas de cumprimento e fiscalização desta Lei, no que couber.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 02 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.354, 09 DE ABRIL DE 2019.
"Dispõe sobre a implantação do Programa“ DOADORES DO FUTURO”, e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º- Fica instituído no Município de Barreiras – Bahia, o Programa "Doadores do Futuro" campanha permanente de conscientização acerca da
doação de órgãos, tecidos e sangue: Seja um doador, Doe Vida, em todas as Escolas da rede pública municipal de ensino.
Art. 2º- O programa tem a finalidade de conscientizar os alunos da rede pública municipal de ensino, a partir do 7º ano do Ensino Fundamental sobre
a importância da doação voluntária de sangue.
Art. 3º- O programa consiste em que sejam promovidos cursos e palestras durante o período de aulas, de orientação e conscientização sobre a
doação, podendo para tal, haver a colaboração de profissionais específicos da área de hematologia/saúde.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 10 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.355, DE 09 DE ABRIL DE 2019.
“Institui a Semana Municipal de Orientação e Incentivo a Doação de Medula Óssea no Município de Barreiras-Bahia”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º- Fica instituída no Município de Barreiras “a Semana Municipal de Orientação e Incentivo a Doação de Medula Óssea” a ser realizada,
anualmente, na 4ª semana de setembro, mês em que é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea.
Art. 2º - Esta Lei que trata o caput tem como objetivo:
I – Orientar e informar a sociedade em geral sobre a importância da doação da Medula Óssea. Levar informações de que a doação e o transplante de
medula óssea podem beneficiar o tratamento de aproximadamente 80 doenças. Desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação
continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores;
II - Estimular a doação voluntária de medula óssea, visando à ampliação das possibilidades de localização de doadores compatíveis, informando,
sensibilizando, conscientizando e difundindo a necessidade de existência de doadores de medula óssea, bem como manter atualizados os telefones e
endereços de contato do Órgão responsável pela captação;
III - Alertar o doador cadastrado sobre a importância de manter seus dados cadastrais atualizados e, efetivamente, comparecer para realizar a doação
quando chamado a fazê-lo;
IV - Estimular a criação de pontos fixos e móveis de coleta de sangue para fins de tiragem e cadastro de doadores voluntários de medula óssea.
Art. 3 º- A Semana Municipal de Orientação e Incentivo a Doação de Medula Óssea em Barreiras passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do
Município.
Art. 4 º- O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios e parcerias com os Governos Federal e Estadual, instituições privadas, fundações,
empresas, organizações governamentais ou não governamentais, visando à plena execução da campanha, objetivando informar e orientar sobre os
procedimentos para o cadastro de doadores e esclarecer sobre a importância da doação de medula óssea para salvar vidas e ainda sobre o
armazenamento de dados do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea - REDOME.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 10 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.356, DE 09 DE ABRIL DE 2019.
“Dispõe sobre reajuste dos vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Legislativo do Município de Barreiras-Bahia”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal de Barreiras-BA aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedido reajuste de 4% (quatro por cento), incidente sobre os vencimentos percebidos pelos servidores efetivos do Poder Legislativo,
retroativo a janeiro de 2019, conforme artigo 5º, inciso XI da Lei Municipal nº 762/2007, alterada pela Lei nº 1.138 de 16 de dezembro de 2014.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 10 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – N° 005/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 306/2018, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Republicação do Pregão Eletrônico- Nº 005/2019. Objeto: Contratação de
empresa(s) especializada(s) para fornecimento parcelado de leitos hospitalares e máquina de lavar roupa hospitalar, requisitado pela Secretaria
Municipal de Saúde. Sessão de Abertura: 13/05/2019 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 29 de abril de 2019.

44

EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2019.
Proc. Adm. Nº 1480/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: GN LOCAÇOES DE MÃO
DE OBRAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n. º 21.438.561/0001-47, com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 670, sala 202 Jd. Ouro
Branco CEP 47.802-147, Barreiras- Bahia. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços terceirizados, de natureza contínua, para os
postos de Motorista de Transporte Escolar, Monitor de transporte Escolar e Supervisor, sem fornecimento dos veículos, incluindo apenas a mão de obra
e os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para realizar a condução e demais atividades acessórias do serviço de transporte escolar da
Secretaria de Educação do Município de Barreiras, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação. Ass.: 24/04/2019. Valor Global: R$ R$
4.764.000,00 (Quatro milhões, setecentos e sessenta e quatro mil reais). Ass: João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2019.

Proc. Adm. Nº124/2016– CONCORRENCIA Nº 002/2016 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: METRO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 07.478.417/0001-03, com sede na Alameda Salvador, Condomínio Salvador Shopping Business,
Torre América, Sala 1501 A 1504, 1507, 1512, 1514 a 1518 – Bairro: Caminho das Árvores – Município: Salvador/BA. Objeto: Contratação de empresa
para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana e saneamento, compreendendo micro e macrodrenagem, urbanização e pavimentação
asfáltica nos bairros Morada da Lua, Loteamento São Paulo, Vila Regina, e Vila Júri, localizados no Município de Barreiras-BA, mediante utilização de
recursos financeiros oriundos de financiamento junto a DESENBAHIA. Ass.: 08/04/2019.Valor Global: R$ 16.667.981,40 (dezesseis milhões, seiscentos
e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.
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