DECRETO Nº 95/2019
“Dispõe sobre a regularização cadastral por acréscimo de área do lote 06 da Quadra 21, do Loteamento Morada Nobre I, 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 161/2018;

CONSIDERANDO a identificação de alterações já implantadas pelo adquirente do Lote 06 da Quadra 21 do citado loteamento;

CONSIDERANDO que o Lote 06 da Quadra 21, objeto de regularização, trata-se de área já consolidada e deve ser alterada através do presente
decreto;

CONSIDERANDO ainda que, Lote 06 da Quadra 21, objeto de alteração não consta como área pública;

CONSIDERANDO que a necessidade de adequar o Lote 06, a realidade atual da quadra 21, situada no Loteamento Morada Nobre I.

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a área do Lote 06 da Quadra 21 do “Loteamento Morada Nobre I”, especificamente em razão do acréscimo da área devido há um
avanço de 58,47m², totalizando uma área de 418,47m², da planta originalmente aprovada do Loteamento Morada Nobre I, 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 14 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 272, DE 10 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a nomeação para cargo de Subdiretora, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho.
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,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear para o cargo de Subdiretora, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho junto ao Município de Barreiras a Sra. Luciana
Alves dos Santos.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2019.

Gabinete do Prefeito em 10 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 275, DE 15 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a nomeação para o cargo de Assessor Especial I, do Gabinete do Prefeito.
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,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear para o cargo de Assessor Especial I, do Gabinete do Prefeito junto ao Município de Barreiras o Sr. José Fernando Santos Souza.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 15 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 276, DE 15 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a nomeação para o cargo de Assessor Especial I, do Gabinete do Prefeito.
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,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear para o cargo de Assessora Especial I, do Gabinete do Prefeito junto ao Município de Barreiras a Sra. Andrêza Benevides de Jesus.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 15 de maio de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.357, DE 16 DE ABRIL DE 2019.
Revoga a Lei nº 314/1996, de 24 de abril de 1996 e a Lei 558/02, de 12 de junho de 2012 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 criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - órgão consultivo e deliberativo, de caráter permanente, constituindo-se num
órgão colegiado pleno, de composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil.
Parágrafo Único - A Secretaria de Assistência Social e Trabalho – SEMAST prestará apoio administrativo necessário ao funcionamento do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, de acordo com a Lei que dispõe sobre a Organização Administrativa do Município de Barreiras.
Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - tem por finalidade garantir à mulher o pleno exercício de sua cidadania, por meio de
propostas, acompanhamento, promoção, aprovação e avaliação de políticas para as mulheres, em todas as esferas da Administração Pública
Municipal, destinadas a garantir a igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, promovendo a integração e a participação
feminina no processo social, econômico e cultural.
Art. 3º - Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, respeitadas as competências de iniciativa, além de outras atribuições que o Poder
Executivo poderá lhe outorgar, compete:
I - prestar assessoria ao Executivo nas questões e matérias referentes aos Direitos da Mulher e promoção de igualdade entre os gêneros e, sempre
que solicitado, emitir pareceres e acompanhar a elaboração de programas de Governo em assuntos relativos à mulher;
II - propor medidas e atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, à eliminação das discriminações que a atingem e a sua plena inserção na
vida socioeconômica, política e cultural;
III - estimular o estudo e o debate das condições de vida das mulheres do Município, visando eliminar todas as formas de discriminação e violência
contra a mulher;
IV – apoiar e propor ao Executivo a celebração de convênios com organismos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, públicos ou privados,
para a execução de programas relacionados às políticas públicas para as mulheres e aos direitos da mulher;
V - zelar pelo respeito, proteção e ampliação dos direitos da mulher como cidadã e trabalhadora, incorporar preocupações e sugestões manifestadas
pela sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam encaminhadas;
VI - apoiar políticas públicas, incentivar e assessorar programas, projetos e ações em todos os níveis da Administração, visando a garantia da defesa
dos direitos da mulher e sua integração na sociedade;
VII - emitir pareceres à Câmara Municipal, quando solicitado, sobre questões relativas à mulher;
VIII – deliberar sobre a realização de pesquisas e estudos sobre as mulheres, construindo acervos e propondo políticas públicas para o
empoderamento, com vistas à divulgação da situação da mulher nos mais diversos setores;
X – sugerir a adoção de medidas normativas para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminações contra as
mulheres;
XI – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em vigor, relacionada aos direitos da mulher;
XII – elaborar e apresentar, anualmente, a Secretaria Municipal a que estiver vinculado, relatório circunstanciado de todas as atividades desenvolvidas
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no período, dando-lhe ampla divulgação, de forma a prestar contas à sociedade.
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XIII – elaborar e revisar periodicamente seu Regimento Interno.
Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - será composto de quatorze (14) membros titulares e seus suplentes, na seguinte
forma:
I – Sete (7) representantes titulares do Poder Público Municipal, e seus respectivos suplentes.
II - Sete (7) representantes titulares da Sociedade Civil, e seus respectivos suplentes, que deverão incorporar as dimensões de classe, gênero, etnia,
raça, geração, de orientação sexual e identidade de gênero, de pessoas com deficiência, rurais e urbanas, de movimentos sociais, entre outras.
§ 1º - As representantes da Sociedade Civil serão entidades não governamentais, legalmente constituídas, em funcionamento no município de
Barreiras e que estejam ligadas a promoção e a proteção dos direitos das mulheres.
§ 2º - A nomeação dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM será efetuada por meio de Decreto do Prefeito.
Art. 5º - As suplentes substituirão suas titulares em eventuais afastamentos, impedimentos ou nos casos previstos no regimento interno, e que apenas
nesta situação terá direito de voto.
Art. 6º A representação do Poder Público será composta da seguinte forma:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho: um membro titular e um membro suplente;
Secretaria Municipal de Saúde: um membro titular e um membro suplente;
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: um membro titular e um membro suplente;
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: um membro titular e um membro suplente;
Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito: um membro titular e um membro suplente;
Procuradoria Geral do Município: um membro titular e um membro suplente;
Chefia de Gabinete: um membro titular e um membro suplente;

Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM terá a seguinte estrutura:
I - Plenário;
II - Diretoria;
a)
b)
c)

Presidência;
Vice-Presidência;
Secretária Geral.

§ 1º A Presidente, Vice-Presidente e a Secretária Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM serão escolhidas em plenária, por voto
simples, dentre as Conselheiras do Poder Público e da Sociedade Civil, que integram o Conselho.
§ 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM será presidido por uma representante do sexo feminino, eleita por seus pares com
alternância por mandato entre uma representante do Poder Público e uma representante da Sociedade Civil, sendo que em caso de empate haverá
sorteio entre as duas representantes com maior número de votos.
Art. 8º O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - será de 4 (quatro) anos, não sendo permitida recondução.
Art. 9º As atividades dos membros do Conselho regem-se pelas seguintes disposições:
I - as funções de Conselheiras não serão remuneradas, mas consideradas serviço público relevante;
II - o (a) titular do órgão ou entidade governamental indicará sua representante, que poderá ser substituída, mediante nova indicação;
III - as deliberações do Conselho serão registradas em atas.
Parágrafo único. O Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM disciplinará os demais aspectos relacionados ao seu
funcionamento, tais como disposições sobre sessões plenárias ordinárias e extraordinárias e demais disposições necessárias ao funcionamento pleno
do Conselho.
Art. 10º - Caberá ao Poder Executivo propiciar ao CMDM todas as condições administrativas e operacionais que permitam o permanente
funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições, estando especificamente ligado para este fim, à Secretaria Municipal de Assistência Social e
Trabalho, ou a outra secretaria, de acordo com a Lei que dispõe sobre a Organização Administrativa do Município.
Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 16 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.359, DE 16 DE ABRIL DE 2019.
“Autoriza a abertura de Crédito Especial ao vigente orçamento e dá outras providencias”.
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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial até o limite de R$1.400.360,00 (hum milhão, quatrocentos mil, trezentos
e sessenta reais) para fazer face à criação de unidade orçamentária, no Órgão Prefeitura Municipal de Barreiras para atender demandas da
Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Serviços de acordo Lei n. 1.306 de 23 de outubro de 2018, na forma seguinte:

Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Barreiras
Unidade: 02.10.11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços
Atividade: 2.170 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ 780.360,00 (setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta reais)

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD

Elemento

Descrição

Valor R$

31.90.04.00

Contratação por Tempo Determinado

31.90.11.00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

600.680,00

31.90.13.00

Obrigações Patronais

108.680,00

33.90.14.00

Diárias - Pessoal Civil

4.000,00

33.90.30.00

Material de Consumo

10.000,00

33.90.32.00

Material, Bem ou Serviços de Distrib. Gratuita

1.000,00

33.90.33.00

Passagens e Despesas com Locomoção

1.000,00

33.90.35.00

Serviços de Consultoria

3.000,00

33.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.000,00

33.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40.000,00

33.90.49.00

Auxílio Transporte

1.000,00

44.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

TOTAL

2.000,00

780.360,00

Atividade: 2.071 – Estímulo e Desenvolvimento da Agroindústria
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
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Elemento

Descrição

Valor R$

33.90.32.00

Material, Bem ou Serviços de Distrib. Gratuita

5.000,00

33.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.000,00

33.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

TOTAL

20.000,00

Atividade: 2.079 – Realização do Festival Primavera
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

Elemento

Descrição

Valor R$

33.90.30.00

Material de Consumo

50.000,00

33.90.36.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

100.000,00

33.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

400.000,00

44.90.51.00

Obras e Instalações

50.000,00

TOTAL

600.000,00

Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito especial serão os provenientes da anulação parcial de dotações da Sec. Municipal de Agricultura e
Tecnologia consignadas no orçamento Municipal e abaixo especificadas, conforme trata o artigo 43, parágrafo 1° inciso III da Lei Federal n° 4.320/64.

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:
Órgão: 2 – Prefeitura Municipal de Barreiras
Unidade: 02.10.000 – Secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia
Atividade: 2.070 – Gestão das Ações da Secretaria de Agricultura e Tecnologia
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ R$ 780.360,00 (setecentos e oitenta mil, trezentos e sessenta reais)

Atividade: 2.071 – Estímulo e Desenvolvimento da Agroindústria
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
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Atividade: 2.079 – Realização do Festival Primavera
FONTE: 00 – Recursos Ordinários
VALOR: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

TOTAL DE ANULAÇÕES R$1.400.360,00 (hum milhão, quatrocentos mil, trezentos e sessenta reais).

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei 1.285/2017 – Plano Plurianual e na Lei nº 1.301/2018 – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PPA/LDO).
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 16 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.358, DE 16 DE ABRIL DE 2019.
“Altera a Lei Municipal nº 789 de 09 de janeiro de 2008 que cria o CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO do município de Barreiras e o FUNDO
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.”

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 - Altera o artigo 7º da Lei Municipal nº 789 de 09 de janeiro de 2008 e seu inciso II que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º - O Conselho Municipal de Habitação é órgão de Caráter deliberativo e será composto por representantes de entidades públicas e privadas,
bem como de segmentos da sociedade ligados a área de habitação, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e
a proporção de ¼ (um quarto) das vagas aos representantes de movimentos populares, sendo a proporcionalidade de 40% do poder público e 60% da
sociedade civil.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dois representantes dos movimentos sociais que lutam pela moradia popular;
Um representante das Associações de Moradores do Município;
Um representante do Setor empresarial que promove o desenvolvimento urbano;
Um representante de Organização não Governamental;
Dois representantes de entidades acadêmicas e de pesquisa;
Dois representantes de entidades religiosas.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 16 de abril de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº200/2017.

Proc. Adm. Nº 476/2019- PREGÃO PRESENCIAL nº 037/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: IMPACTO VISUAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAMISETAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/ MF, sob o n° 02.057.555/0001-03, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na Rua Mestre Pastinha nº 358, Bairro Federação – Salvador - Bahia. OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor de 24,40% do Contrato
nº 200/2017, mantendo as cláusulas contratuais, principalmente ao que se refere aos valores executados inicialmente a contar a partir do dia 10 de
maio de 2019, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. Ass.10/05/2019. João Barbosa de Souza Sobrinho.
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029-H/2017
Proc. Adm. Nº620/2019- Dispensa nº 021-H/2017 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Locador (a): DIOCESE DE BARREIRAS, inscrita no
CNPJ nº 14.760.136/0001-04, neste ato representado pelo Senhor DOM JOSAFÁ MENEZES DA SILVA CPF: 153.310.595-20, residente e domiciliado
em Barreiras- BA. OBJETO DO CONTRATO: que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua D nº226 – Vila Nova, Barreiras- BA, para
funcionamento do Centro Social Vila Nova, OBJETO DO TERMO ADITIVO: renovação contratual, pelo período de 12 (doze) meses, tendo o seu
valor global registrado em R$ 40.320,00 (quarenta mil e trezentos e vinte reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 3.360,00 (três
mil e trezentos e sessenta reais) contados a partir do dia 05 de Maio de 2019. Ass: 03/05/2019.João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029-J/2017
Proc. Adm. Nº616/2019- Dispensa nº 021-J/2017 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Locador (a): DIOCESE DE BARREIRAS, inscrita no
CNPJ nº 14.760.136/0001-04, neste ato representado pelo Senhor DOM JOSAFÁ MENEZES DA SILVA CPF: 153.310.595-20, residente e domiciliado
em Barreiras- BA. OBJETO DO CONTRATO: que tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua João Paulo II nº348 – Vila Amorim, Barreiras- BA,
para funcionamento da Escola Municipal São Francisco, OBJETO DO TERMO ADITIVO: renovação contratual, pelo período de 12 (doze) meses,
tendo o seu valor global registrado em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) contados a partir do dia 05 de Maio de 2019. Ass: 03/05/2019.João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029-K/2017
Proc. Adm. Nº619/2019- Dispensa nº 021K/2017 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS; Locador (a): DIOCESE DE BARREIRAS, inscrita no
CNPJ nº 14.760.136/0001-04, neste ato representado pelo Senhor DOM JOSAFÁ MENEZES DA SILVA CPF: 153.310.595-20, residente e domiciliado
em Barreiras- BA. OBJETO DO CONTRATO: que tem por objeto a locação do imóvel situado na Travessa Joaquim Neto I nº 36, Bairro Vila Brasil,
Barreiras- BA, para funcionamento da Escola Municipal São José, OBJETO DO TERMO ADITIVO: renovação contratual, pelo período de 12 (doze)
meses, tendo o seu valor global registrado em R$ 47.880,00 (quarenta e sete mil e oitocentos e oitenta reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais
no valor de R$ 3.990,00 (três mil e novecentos e noventa) contados a partir do dia 05 de Maio de 2019. Ass: 02/05/2019. João Barbosa de Souza
Sobrinho. Prefeito Municipal.
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