EXPOSIÇÃO DE JUSTIFICATIVA DO DECRETO N° 162/2019
Considerando o disposto no artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64 bem como autorização contida na Lei Municipal n° 1.316/18 (LOA), no
artigo 5°, Inciso I, passamos a apresentar a seguir as justificativas para Abertura de Créditos Suplementares por anulação de dotação:

Conforme se observa no artigo 5° da LOA, existe autorização para abertura de créditos suplementares por anulação parcial ou total das dotações no
limite de 70% do orçamento.

Os recursos resultantes de anulações parciais das dotações estão indicados no decreto de crédito suplementar, com a devida indicação do recurso.
Ressalta-se que as dotações foram anuladas parcialmente, não estando comprometidos os montantes anulados.

Em razão de incorreções no planejamento, com saldos insuficientes em algumas dotações, bem como decorrente de variações de preços de mercado,
os créditos conditos no citado decreto visam suplementar dotações do orçamento.

Destarte, o crédito suplementar aberto mediante o presente decreto tem como finalidade reforço do orçamento de acordo com autorização Legislativa
contida na LOA.

Barreiras - BA, 01de Agosto de 2019.

__________________________________
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°205, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.
Retifica o Decreto 199/2019 que aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra “S”, do Loteamento Juscelino Kubistchek.
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 erro material na edição do Decreto Municipal nº 199/2019 e Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel;
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 006902.19.01,
D E C R E T A:

Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 199/2019, determinando que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:

Art.2º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 006902.19.01, o desdobramento do Lote 07 da Quadra S, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Juscelino Kubistchek, 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-6-5445 em 02 de outubro de 2012, de propriedade de LUANA CAROLINA
APOSTOLO MEDEIROS, inscrita no CPF sob o n° 022.226.065-35.

Art. 3º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/07-A – 15,00 metros de frente com a Rua Costa Rica; 15,00 metros fundo com parte do lote 07; 15,50 metros do lado direito com o lote 05;
15,50 metros do lado esquerdo com a Rua Santa Rita, perfazendo uma área total de 232,50 m² (duzentos e trinta e dois metros quadrados e cinquenta
centímetros) - inscrição imobiliária n° 02.00.003.5644.001.

Lote P/07-B –08,50 metros de frente com a Rua Santa Rita; 08,50 metros fundo com o lote 05; 15,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
07; 15,00 metros do lado esquerdo com o lote 08, perfazendo uma área total de 127,50 m² (cento e vinte e sete metros quadrados e cinquenta
centímetros) - inscrição imobiliária n° 05.03.300.0037.001.

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

Gabinete do Prefeito em 24 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°206, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 35, 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 008768.19.01,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 008768.19.01, o desdobramento do Lote 01 da Quadra 35, com área total de 258,32 m²
(duzentos e cinquenta e oito metros quadrados e trinta e dois centímetros) 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-1-32.100 em 23 de abril de 2014, de propriedade de
GIVALDO PEREIRA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n°687.296.345-04.

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

Lote P/01-A – 12,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 12,00 metros fundo com parte do lote 01; 10,73 metros do lado
direito com o lote 02; 10,79 metros do lado esquerdo com a Rua do Tamboril, perfazendo uma área total de 129,16 m² (cento e vinte e nove metros
quadrados e dezesseis centímetros) - inscrição imobiliária n° 01.00.005.5073.001.

Lote P/01-B –10,79 metros de frente com a Rua do Tamboril; 10,73 metros fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
01; 12,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 129,16 m² (cento e vinte e nove metros quadrados e dezesseis
centímetros) - inscrição imobiliária n° 02.41.200.0296.001.

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

Gabinete do Prefeito em 24 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.391, DE 01 DE OUTUBRO 2019.
INSTITUI A CAMPANHA PÉ NA FAIXA E LEVANTA A MÃO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído no Município de Barreiras, na forma estabelecida nesta lei, a Campanha Pé na Faixa e levanta a mão que será implementado
próximo às faixas de pedestres das vias públicas do Município, especialmente nas proximidades das instituições de ensino.
Art. 2º - A Secretaria de Segurança Cidadão e Trânsito, poderá realizar estudos técnicos que visem avaliar a melhor localização para a instalação das
sinalizações do Programa Pé na Faixa e Levanta a mão.
Art. 3º - As faixas de pedestres da Campanha deverão ter sinalização com placas com os dizeres “Pé na Faixa e Levanta a Mão” em uma distância de
no mínimo 10 (dez) metros da faixa de pedestre ali instalada.
Art. 4º - O Poder Executivo, com recursos próprios e por meio de parcerias com a iniciativa privada, realizará campanhas educativas visando a ampla
divulgação da Campanha Pé na Faixa e Levanta a Mão.
Parágrafo único - O Departamento de Educação Municipal, deverá realizar campanhas Educativas visando a ampla divulgação da Campanha Pé na
Faixa e Levanta a Mão junto as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil.
Art. 5º - O Poder Executivo fixará, por meio de decreto, as demais normas visando a implementação da presente lei.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 01 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.392, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA PÚBLICA PARA AS LOJAS MAÇÔNICAS DO OESTE E DÁ PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, por doação, os imóveis de propriedade do Município de Barreiras, abaixo
descrito para às LOJA MAÇÔNICA LUZES DO OESTE, inscrita no CNPJ Nº 32.915.315/0001-55, LOJA MAÇÔNICA CAVALEIROS DAS SETE
VIRTUDES inscrita no CNPJ Nº: 31.422.811/0001-04e a para a LOJA MAÇÔNICA MENTES BRILHANTES inscrita no CNPJ Nº: 32.091.403/0001/80,
com destinação única e exclusiva para atividades de organizações religiosas, filosóficas, associativas ligadas à cultura e à arte.
§1º - Para a LOJA MAÇÔNICA LUZES DO OESTE - A área a ser doada possui 872,38m² (oitocentos setenta e dois vírgula trinta e oito metros
quadrados), localizada na APM 21 - ÁREA 01, registrada no Cartório 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras – Bahia, matrícula sob
o nº 55.221, registrada em 03/09/2019, com as seguintes características e confrontações: No vértice P001, situado no limite de confrontação com a
Rua Dr. Augusto Macedo, segue confrontando com a Rua Bertioga, com distância de 21,60m, até o vértice P002, onde segue confrontando com a
distância de 39,10m, até o vértice P003, onde segue confrontado com a Avenida Beira Rio com distância de 22,00m, até o vértice P004, onde segue
confrontando com a Rua Dr. Augusto Macêdo com distância de 41,54m até o ponto inicial da descrição deste perímetro.
I - Para a construção da PRAÇA das LOJAS MAÇÔNICA será doado a LOJA MAÇÔNICA LUZES DO OESTE - A área que possui 350,50m²
(trezentos e cinquenta vírgula cinquenta metros quadrados), localizada na APM 21 - PRAÇA, registrada no Cartório 2º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Barreiras – Bahia, matrícula sob o nº 55.224, registrada em 03/09/2019, com as seguintes características e confrontações: No vértice
P001, situado no limite de confrontação com a área 3, segue confrontando com a Rua Bertioga, com distância de 27,72m, até o vértice P002, onde
segue confrontando com a Travessa Beira Rio com distância de 20,83m, até o vértice P003, onde segue confrontado com a Avenida Beira Rio com
distância de 17,29m, até o vértice P004, onde segue confrontando com a área 3 com distância de 14,89m até o ponto inicial da descrição deste
perímetro.
§2º - Para a LOJA MAÇÔNICA CAVALEIROS DAS SETE VIRTUDES - A área a ser doada possui 872,38m² (oitocentos setenta e dois vírgula trinta e
oito metros quadrados), localizada na APM 21 - ÁREA 02, registrada no Cartório 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras – Bahia,
matrícula sob o nº 55.222, registrada 03/09/2019, com as seguintes características e confrontações: No vértice P001, situado no limite de confrontação
com a área 2, segue confrontando com a Rua Bertioga, com distância de 24,52m, até o vértice P002, onde segue confrontando com a área 3, com
distância de 31,61m, até o vértice P003, onde segue confrontado com a Avenida Beira Rio com distância de 26,40m, até o vértice P004, onde segue
confrontando com a área 1 com distância de 39,10m até o ponto inicial da descrição deste perímetro.
§3º - Para a LOJA MAÇÔNICA MENTES BRILHANTES - A área a ser doada possui 872,38m² (oitocentos setenta e dois vírgula trinta e oito metros
quadrados), localizada na APM 21 – ÁREA 03, registrada no Cartório 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras – Bahia, matrícula sob
o nº 55.223, registrada em 03/09/2019, com as seguintes características e confrontações: No vértice P001, situado no limite de confrontação com a
área 2, segue confrontando com a Rua Bertioga, com distância de 38,52m, até o vértice P002, onde segue confrontando com a praça com distância de
14,89m, até o vértice P003, onde segue confrontado com a Avenida Beira Rio com distância de 43,31m, até o vértice P004, onde segue confrontando
com o lote 2, com distância de 31,61m, até o ponto inicial da descrição deste perímetro.
Art. 2º - As áreas objeto da presente doação serão destinadas a construção da sede da LOJA MAÇÔNICA LUZES DO OESTE; LOJA MAÇÔNICA
CAVALEIROS 7 VIRTUDES; LOJA MAÇÔNICA MENTES BRILHANTES E UMA ÁREA DE PRAÇA.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 09 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.393, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.
“Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Assistência aos Idosos, de modo a estimular, promover e formar Cuidadores Voluntários
de Idosos, e dá outras providências.”
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. O Poder Público Municipal, quando da formulação e realização da Política Municipal de Assistência aos Idosos se pautará pelas seguintes
diretrizes, entre outras possíveis e necessárias à integração, proteção e promoção da pessoa idosa:

I – divulgação e promoção da figura do Cuidador Voluntário, a título gratuito e sem vínculo empregatício, de pessoas idosas;
II – fornecimento de cursos de treinamento, a título gratuito, de Cuidador de pessoas idosas, em órgãos e instituições especializados nessa
atividade específica;
III – recenseamento dos idosos que no Município necessitem de cuidados;
IV – estímulo à atividade de Cuidador Voluntário seja de parentes de pessoas que precisem de cuidados, preferencialmente de parentes ou
responsáveis, seja de pessoas sem vínculo com quem vai ser cuidado, dispostas a contribuir voluntariamente;
V – aproximação, quando for o caso, de idosos carentes de cuidados e Cuidadores Voluntários, quando for o caso;
VI – disponibilização, por meio de uma central de informações, especialmente por via eletrônica ou telefônica, em período integral, de
orientação para o atendimento no cuidado de idosos.

Parágrafo único. Considera-se “Cuidador Voluntário de idosos”, para os fins estabelecidos nesta lei, todo aquele que exerce função de cuidar, numa
relação de proximidade física e afetiva, de pessoas idosas que precisem de cuidados para a prática de hábitos da vida diária, exercícios físicos, uso de
medicamentos, higiene pessoal, distrações e passeios, entre outros, voltados para a obtenção de uma vida normal e saudável, voluntariamente e sem
pretensão de qualquer contrapartida, inclusive de natureza remuneratória.
Art. 2°. Os Cuidadores Voluntários de idosos, em atividades nos termos desta lei, terão direito de atendimento prioritário na área de saúde mental da
Rede Pública Municipal de Saúde.
Art. 3º. Instituições da sociedade civil organizada e entidades públicas, das três esferas de governo poderão contribuir com informações e recursos
humanos e materiais para viabilizar a consecução desta lei, através da celebração de acordos, convênios e parcerias com o Poder Público Municipal.
Art. 4°. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrarias.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 09 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.394, DE 09 DE OUTUBRO DE 2019.
“Altera o Parágrafo Único do artigo 1° da Lei Municipal n. 1.320/2019 e dá outras providências”.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber
que a Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Parágrafo único do artigo 1°, da Lei Municipal n. 1.320/2019, passa a vigorar de acordo com a seguinte redação:

Parágrafo único: Aplicam-se ao Programa Municipal de Regularização Fundiária, subsidiariamente, todas as disposições previstas na Lei
Federal n. 11.977/2009 e suas alterações constantes na Lei Federal n. 13.465/2017 e demais leis específicas federais, estaduais e municipais.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário, porventura existentes.

Gabinete do Prefeito de Barreiras (BA), em 09 de outubro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
EDITAL 001/2019 – Processo Seletivo
A Secretária de Assistência Social e Trabalho, 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 a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, localizada na Rua
Barão do Rio Branco, nº 149, Vila Rica – Barreiras – BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h
às 18h, 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 30 de outubro de 2019.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 351/2019.
Proc. Adm. Nº 2932/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: JOSÉ JORGE CASTILHOME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n. º 05.903.792/0001-28, com sede na Rua Anibal Alves Barbosa, nº441 Barreiras– BA. Objeto: Contratação de
empresa para aquisição de climatizador comercial evaporativo e exaustor comercial, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, Ass.: 21/10/2019. Valor Global: R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais). Ass.: João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito
Municipal.

Extrato do Contrato
Processo Administrativo n° 03769/2019
CARTA CONVITE nº 024/2019 de 08 de outubro de 2019 .
Contrato Nº 0347/2019
Contratante: Município de Barreiras.
Contratada: Empresa Donghia e Donghia Ltda – EPP

CNPJ:

30.734.807/0001-19

Endereço: Rua Juscelino Kubitschek , 5598 - Sala 03

Chácaras Comerciais Leste - Luís Eduardo Magalhaes –Ba CEP – 47.850.000.
Valor Global de R$ 162.500,00 ( cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais).
Objeto: A Contratação e empresa para a aquisição de Aduelas de Concreto Armado, medindo 2,00 X 2,00m, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte deste município.
ÓRGÃO: 03.11.11 Secretaria Municipal de Infraestrutura ,Obras , Serv. Pub. Transporte.
Projeto/Atividade: 2031 – Manutenção de Sec. Munc. De Infraestrutura , Obras , Serv. Pub. Transporte.
Elemento de Despesas:. 33.90.30 Material de Consumo
Fonte de Recurso: 00 Recursos Ordinários
Prazo: 04 ( quatro) meses.
Data de Assinatura: 14 de outubro de 2019

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 062/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2019-03878.
Contrato nº 0331/2019
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CONTRATADA: A empresa IGP – Instituto de Gestão e Preservação, inscrita no CNPJ nº 28.688.789/0001-34, com sede à Av. Benedita Silveira, 145 –
Centro – Barreiras/BA - CEP 47.800-130, o pagamento desta Prestação de Serviços no valor total de R$ 15.551,50 (quinze mil, quinhentos e cinquenta
e um reais e cinquenta centavos), será efetuado mediante solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de curso de capacitação de marinheiros fluviais para habilitação como aquaviários,
para um público de 30 participantes, conforme termo de Referência em anexo.
03.08.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
2109 – Desenvolvimento de Atividades de Esporte e Lazer;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte: 00 – Recursos Ordinários.
Data de Assinatura 01 de outubro de 2019.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
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