DECRETO Nº 207, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre o ponto facultativo do dia 28 de outubro do ano de 2019 no âmbito da administração pública municipal 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: A PORTARIA N° 109, DE 15 DE JANEIRO DE 2019, que estabelece como ponto facultativo o dia 28 de outubro de 2019 (segundafeira);

CONSIDERANDO: O princípio da continuidade do serviço público;

DECRETA:

Art. 1º Os serviços essenciais devem ser mantidos em pleno funcionamento, no dia 28 de outubro de 2019, especialmente aqueles das áreas
de saúde, limpeza pública e segurança.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ratificando as disposições da Portaria nº 109, de 15 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 25 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO-SEMATUR

EXTRATO DE PORTARIA SEMATUR Nº 060/2019

PORTARIA SEMATUR Nº 060/2019 de 25 de outubro de 2019. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, no exercício da
competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 048/2018, de 02 de fevereiro de 2018 e a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010, Lei Complementar nº
140/2011 de 08/12/2011 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024/2012 de 06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n°
4.327 de 31/10/2013 e, tendo em vista o que consta no processo SEMATUR nº 2019.0000622.TEC.LO.0002, com Parecer Técnico favorável ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Ambiental de Operação (LO), válida por 04 (quatro) anos, a Eveline Pessoa de Araújo, pessoa física,
inscrita no CPF sob o nº 413.941.433-20, residente e domiciliada na Rua Tomas Pompeu, Nº 1000, Ap. 1000, Bairro Meireles, Fortaleza – CE, para
atividade de Criação Confinadas de Aves com capacidade instalada de 395.000 aves, na Fazenda EPA Bahia, localizada na Rodovia BR 020/242, Km
34, ao lado da EMAPE, Zona Rural, Barreiras – BA, sob as Coordenadas UTM Sirgas 2000 zona 23 L (X/Y): 470.060,305/8.659.339,441, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes constantes na integra desta portaria que se encontra no processo. Art. 2º- Estabelecer que
esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à
fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 3.º - Essa Portaria refere-se à análise de
viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou
autorização nas outras instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Demósthenes da Silva Nunes Júnior - Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo.
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RETIFICAÇÃO

CONVOCAÇÃO DO EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo, realizada no diário de 24 de outubro de 2019.

A Convocação realizada pela Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito, publicada no Diário Oficial do Município, dia 24 de outubro de 2019,
Edição 3061, que dispõe sobre a Convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, edital 001/2019, necessita, por lapso de digitação, da
seguinte correção:

Onde se lê: “SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO”
Leia-se: “SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO”.

Prefeitura Municipal de Barreiras-BA, 25 de outubro de 2019.
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SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo

O Secretário de Segurança Cidadã e Trânsito, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e considerando o contido no Edital nº 001/2019, resolve:
TORNAR PÚBLICO
A CONVOCAÇÃO dos selecionados relacionados no anexo, para comparecerem ao departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal
de Barreiras – BA, localizada na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, Bairro Aratu, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta
publicação, no horário de 8h às 12h, com a documentação necessária (cópias legíveis acompanhadas dos originais ou autenticadas), conforme itens
2.1 e 15.1 do Edital 001/2019.

a) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o emprego, consubstanciada no não exercício de outro emprego, emprego ou função
pública;
b) Declaração atualizada dos respectivos bens;
c) Certidão de quitação de obrigações eleitorais;
d) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
e) Carteira profissional emitida pelo conselho da classe;
f) Prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) Laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência);
h) Prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99;
i) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos no Anexo I deste Edital, para
o emprego pretendido;
j) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
k) Os Candidatos que tenham participado do Processo Seletivo com no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos
respectivas funções após completarem 18 (dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 (dezoito) anos para
ser empossado;
l) Ter escolaridade exigida para o exercício da função mediante diploma de Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC;
m) Apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou Casamento, Fotografia
3x4 colorida e recente;
n) Título de eleitor;
o) Comprovante de residência atualizado;
p) Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com a função de opção do Candidato, comprovada por meio de análise da
Comissão Especial do Processo Seletivo, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com a
função;
q) Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço declarado, comprovando a inexistência de ações civis e
criminais (com trânsito em julgado).
r) Declaração de acúmulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira.

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital implica na exclusão
do convocado no Processo Seletivo.

Barreiras-BA, em 24 de outubro de 2019.
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PUBLICIADADE DO CONTRATO
Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 1568/2018
Chamada Publica nº 005 /2019 de 18 de setembro de 2019 .
Contrato Nº 0349/2019
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa UNILATUS SERVIÇO EDUCACIONAL LTDA –ME CNPJ – 16.990.397/0001-46 com sede a Rua Senador Pedro Lago nº 70 e
28 Apt. 002 CEP . 44.700.000.
No valor do Lotes I no valor de R$ 265.752,00 ( duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais)
No valor do Lote II no valor de R$ 86.529,32 ( oitenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) .
Objeto: A Contratação de pessoa jurídica especializada e interessada em oferecer Cursos de Geração , Trabalho e Renda , para os moradores do
Residencial São Francisco e Boa Sorte , conforme reprogramação do PDST, aprovado na Caixa Econômica Federal contrato de repasse nº 041175811/2013 , 0380436-85/2012 ,0380444-81/2012 , 0394864-64/2012 , 0394867-97/2012, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Trabalho do Município de Barreiras, do Programa Minha Casa Minha Vida .
Dotações Orçamentarias
Unidade: 03.12 50 – Secretaria Municipal do Assistência Social e Trabalho
Projeto/Atividade: 2003 – Manutenção da Sec. Municipal de Assistência social
Elemento da Despesa:

33.90.39 – Outros Serv. Pessoa Jurídica – PJ

Fonte de Recurso: 24 – Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde).
Prazo: 12 ( doze ) meses .
Data de Assinatura: 07 de outubro de 2019 .

.

10

