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DECRETO Nº 140, DE 27 DE JULHO DE 2020.
Regulamenta a Lei nº 1.398, de 29 de outubro de 2019 que “dispõe sobre a destinação de ossadas humanas não reclamadas, para fins de estudos
e/ou pesquisas cientificas e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e em
consonância com a Lei Municipal nº 1.398, de 29 de outubro de 2019.
DECRETA:

CAPÍTULO I
Das Finalidades

Art. 1º - A destinação de ossadas humanas para fins de estudos e/ou pesquisas científicas, que não tenham sido reclamadas junto às autoridades
públicas, no Município de Barreiras, reger-se-á por este Decreto, que regulamenta a Lei nº 1.398, de 29 de outubro de 2019.
Art. 2º - Os fins da referida Lei é contribuir para a formação de profissionais da área de Saúde, fornecendo material cadavérico para o estudo e
pesquisa cientifica.
CAPÍTULO II
Das Definições

Art. 3º - Para os efeitos desse Decreto são adotadas as seguintes definições:
I - Cemitério ou Público: área implantada e administrada pela Prefeitura, a qual se destina os sepultamentos;
II - Exumar: é o ato de retirar a pessoa falecida, partes ou restos mortais do local em que se acha sepultada;
III - Sepultar ou Inumar: é o ato de sepultamento, enterramento ou de colocar a pessoa falecida (adulto, criança, natimorto e fetos), membros
amputados e ossadas em local adequado;
IV - Óbito: falecimento ou morte de pessoa; passamento.
V - Restos Mortais Humanos: constituem-se do próprio cadáver ou de partes deste, das ossadas e de cinzas provenientes de sua cremação.
VI - Ossadas: restos mortais humanos (ossos) isentos de partes moles.
VII – Cadáver de Pessoa Não Identificada: Falecido (a) em que não se obteve o reconhecimento, ou identificação civil, executado por meio dos
documentos pessoais e, que também não teve os seus familiares localizados.
VIII - Nicho: compartimento para o depósito de ossos retirados de sepulturas, tendo dimensões mínimas de 70cm (setenta centímetros) por 40cm
(quarenta centímetros), objetivando guarda provisória em tempo moratório;.
IX - Ossário: depósito de ossos não requeridos e provenientes de sepulturas temporárias;
X - Reinumar: é o ato de reintroduzir a pessoa falecida ou seus restos mortais, após exumação, na mesma sepultura ou em outras;
XI - Translado ou Traslado: é o ato de remover a pessoa falecida ou restos mortais de um lugar para outro;
XII - Remoção: é o ato administrativo, em que se retiram os restos mortais (ossada) já exumados de sepulturas temporárias - (cova rasa), conduzindoos para o Ossário ou para túmulo particular do mesmo cemitério em que por origem aconteceu a inumação.
XIII - Urna Funerária: caixa ou recipiente resistente e impermeável, provido em seu interior de material absorvente, usada para acondicionamento e
transporte de restos mortais humanos.
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CAPÍTULO III
Da Destinação de Ossadas Humanas Não Reclamadas
Art. 4º - Somente poderão ser destinadas as ossadas humanas, sepultadas nos cemitérios públicos do Município de Barreiras, que não forem
reclamadas pelos familiares, no período de 03 (três) anos e que estejam na iminência de serem descartadas junto ao ossuário do cemitério, conforme
previsto na Lei Municipal nº 1.398, de 29 de outubro de 2019.
§ 1º - Ao final do período legal mencionado no caput deste artigo, sem que haja a procura dos familiares, para reclamar direitos sobre este, a
Administração Pública Municipal estará autorizada destinar os referidos restos mortais (ossada esquelética completa ou incompleta) para fins de
estudos e/ou pesquisas científicas.
§ 2º - Igualmente ao final do período que trata o caput, as ossadas humanas que não forem reclamados e que não foram destinados a estudos e/ou
pesquisas científicas, serão destinados ao ossário, onde não mais poderão ser recuperados, tendo em vista a caracterização de renúncia tácita aos
direitos pelos mesmos.
§ 3º - Em livro de registro próprio deverá ser registrada a saída das ossadas humanas destinadas para fins de estudo e/ou pesquisas científicas.
Art. 5º - As ossadas humanas para os fins desse Decreto somente se destinará as Universidades Públicas ou Privadas que forem legalmente
autorizadas e por sua vez, formem profissionais da área de saúde, lecionando e/ou fazendo pesquisa em caráter científico.
Art. 6º - A manifestação de interesse pela ossada humana deverá ser feita por escrito e assinada pelo Coordenador ou Responsável Docente, o qual
juntamente com a Universidade, responderão civil e criminalmente por todos os atos, fatos e procedimentos que caracterizem eventual desvio de
finalidade ou violação aos termos desse Decreto.
Art. 7º - O ato autorizativo de destinação das ossadas humanas será lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, na forma de um TERMO DE
DESTINAÇÃO (ANEXO I) onde deverão assinar um representante da Administração Pública Municipal e o Coordenador ou Responsável Docente,
ficando uma via de posse da Universidade, enquanto a outra ficará com o Município.
Art. 8º - Será montado um processo administrativo na Secretaria competente, para destinação dos ossos humanos, contendo nele tudo o que é
definido no art. 6º e 7º da presente regulamentação e outros que se façam necessários.
Art. 9º - A destinação das ossadas humanas ocorrerá respeitando os prazos e demais regulamentações do presente decreto.
Parágrafo único - Havendo mais de uma Universidade Publica ou Privada/Particular interessada, a destinação das ossadas humanas será feita por
ordem de solicitação ou manifestação de interesse, respeitadas a data de protocolo da mesma, junto a Secretaria competente.

CAPÍTULO IV
Do Transporte Especializado

Art. 10 - O translado especializado ou transporte das ossadas humanas será feito exclusivamente pelo Município.
Parágrafo único - O transporte será agendado depois de completas todas as fases do processo administrativo, iniciado com a entrega das
documentações autorizatórias.
Art. 11 - Respeitando a salubridade pública, as ossadas humanas, completas ou não, serão respeitosamente transportadas, em urna para tais fins, ou
em sacolas plásticas comuns ou com velcro.
Parágrafo único - O fornecimento das urnas de remoção, sacolas plásticas, comuns ou com velcro serão fornecidas pela instituição de ensino publica
ou particular que vier a receber/solicitar a doação.
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CAPÍTULO V
Das Demais Atribuições
Art. 12 - A Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria competente, incumbir-se-á de:
I - Liberar ao encarregado do cemitério, por meio da AUTORIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO (ANEXO II), para que faça a exumação das ossadas humanas
que se encontrarem nas condições descritas no art. 4º do presente Decreto;
II - Manter a disposição nos cemitérios o Nicho para guardar os ossos no período moratório de 03 (três) anos, que trata o art. 4º da presente
Legislação;
III - Manter nos cemitérios o ossário para guardar definitivamente os ossos que não forem destinados, em conformidade com o § 2º do Art. 4º da
presente Legislação;
IV - Emitir o TERMO DE DESTINAÇÃO (ANEXO I) em 02 (duas) vias, discriminando quais ossos e respectiva quantidade que serão doados, de acordo
com a relação feita previamente pelo encarregado do cemitério na AUTORIZAÇÃO DE DESTINAÇÃO (ANEXO II);
V - Manter um registro geral com numeração e mapeamento de todas as sepulturas das quais foram retirados os ossos.
Art. 13 - A Universidade Pública ou Privada/Particular, incumbir-se-á de:
I - Destinar os ossos recebidos exclusivamente para o ensino e pesquisa científica, com respeito, em estrita obediência aos ditames éticos e morais
pertinentes;
II - Acondicionar e manusear os ossos de maneira apropriada e respeitosa;
III - Designar um Responsável Docente para acompanhar as exumações, selecionar os ossos que serão doados e assinar o TERMO DE
DESTINAÇÃO (ANEXO I);
IV - Em hipótese alguma, ceder os ossos ou suas partes a qualquer outra instituição;
V - Quando os ossos ou suas partes não puderem mais ser utilizados para os fins desse Decreto, devido ao desgaste inerente ao manuseio, comunicar
o Diretor do Departamento competente para proceder a reinumação.
CAPÍTULO VI
Das disposições finais
Art. 14 - Nenhuma exumação será feita antes de decorrido 03 (anos) anos do sepultamento.
Art. 15 - No processo de exumação, manuseio e transporte das ossadas humanas, deverão ser propiciadas a todos os trabalhadores/servidores, que
forem submetidos aos riscos e agravos advindos das condições do mesmo, as garantias de integridade, higidez física e mental, observando o que
dispõe todas as legislações pertinentes.
Art. 16 - Para os traslados provenientes do ato de destinação das ossadas humanas para as Universidades Publicas ou Privadas/Particulares, não será
necessário ordem judicial.
Art. 17 - Em conformidade com a Lei Federal nº 8.501/1992, é defeso encaminhar o cadáver ou ossada para fins de estudos e/ou pesquisas, quando
houver indício de que a morte tenha resultado de ação criminosa.
Art. 18 - Os casos omissos na presente legislação serão deliberados pela Secretaria competente.
Art. 19 - O presente decreto não se aplica nos casos de cemitérios particulares ou privados, nem a jazigos familiares privados, mesmo estando estes
localizados em cemitérios públicos.
Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Barreiras-BA, 27 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE DESTINAÇÃO

Pelo presente instrumento e com fulcro na Lei Municipal nº 1.398, de 29 de outubro de 2019, que "Dispõe sobre a destinação de ossadas humanas não
reclamadas, para fins de estudos e/ou pesquisas científicas e dá outras providências", a Administração Pública do Município de Barreiras, Estado da
Bahia, aos _______dias do mês de __________de dois mil e vinte, DESTINA à Universidade ________(nome da Universidade)________ as ossadas
humanas de pessoas sepultadas nos cemitérios públicos do Município de Barreiras/BA - que não foram reclamadas pelos familiares, no período de 03
(três) anos e que estavam na iminência de serem descartadas junto ao ossuário do cemitério -, conforme discriminadas na tabela abaixo.

NOME DO OSSO

QUANTIDADE

ANEXO II
TERMO DE DESTINAÇÃO

A Administração Pública do Município de Barreiras/BA, de acordo com a Lei Municipal nº 1.398, de 29 de outubro de 2019, que "Dispõe sobre a
destinação de ossadas humanas não reclamadas, para fins de estudos e/ou pesquisas científicas e dá outras providências", AUTORIZA a exumação
das ossadas no Cemitério ________ (nome do cemitério), nas sepulturas de nº _______, que se enquadram nas condições do art. 4º do Decreto nº xx
de xx de xx de xx, para destinação à Universidade ________(nome da Universidade)________, com o fim de contribuir para a formação de
profissionais na área da saúde.

Barreiras-BA, ____ de _________ de 20___.
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PORTARIA Nº 148, DE 31 DE JULHO DE 2020
Exonera servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

OPREFEITO 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 Exonerar a servidora Regiane Ribeiro dos Santos Silva, do cargo de Subdiretor da Secretaria Municipal de saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 31 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras

PORTARIA Nº 148-A, DE 31 DE JULHO DE 2020
Nomeia servidor na Secretaria Municipal de Saúde.

OPREFEITO 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 a Sra. Regiane Ribeiro dos Santos Silva, para o cargo de Diretora Especial da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 31 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019

O Secretário Municipal de Saúde, 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 Secretaria Municipal
de Saúde, localizada no Centro Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h ás 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 31 de julho de 2020.
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LEI N° 1.439, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“TORNA DE UTILIDADE PÚBLICA A ONG FORTE POR SER MULHER.”

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° Fica declarada de Utilidade Pública a ONG – Forte Por Ser Mulher, inscrita no CNPJ sob nº 32.803.050/0001-01.

Art. 2° A entidade de que trata o artigo anterior, ficam asseguradas todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA

LEI Nº 1.440, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Torna de Utilidade Pública o Instituto de Referência Social do Estado da Bahia - IRSEBA”.
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 declarada de Utilidade Pública o Instituto de Referência Social do Estado da Bahia - IRSEBA, inscrita no CNPJ sob nº
07.706.254/0002-50, situada à Rua Marechal Deodoro, Nº 303, Cento, em Barreiras – BA.

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA
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LEI Nº 1.441, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Denomina Annibal Barbosa Filho, o novo CEPROESTE, nesta cidade de Barreiras – BA.”

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 denominado de “ANNIBAL BARBOSA FILHO, O NOVO CEPROESTE, NESTA CIDADE DE BARREIRAS - BA.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA

LEI Nº 1.442, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Denomina TEODÁSIA PEREIRA DE SOUZA, a quadra poliesportiva do Vau da Boa Esperança, no Município de Barreiras – BA.”

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 denominado de TEODÓSIA PEREIRA DE SOUZA, A QUADRA POLIESPORTIVA DO VAU DA BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE
BARREIRAS – BA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA
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LEI Nº 1.443, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Denomina MILTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO, a Unidade Básica de Saúde da Fazendinha, comunidade do Vau da Boa Esperança, no
Município de Barreiras – BA.”

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 denominado de MILTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO, A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAZENDINHA, NA COMUNIDADE DO VAU
DA BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA

LEI Nº 1.444, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Torna de Utilidade Pública o CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGENIA RAVASCO - CPH”.

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 declarada de Utilidade Pública o CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA EUGENIA RAVASCO - CPH, inscrita no CNPJ sob nº
33.076.971/0001-74, situada à Rua Fortaleza, Nº 60, Vila dos Funcionários, em Barreiras – BA.

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA
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LEI Nº 1.445, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Torna de Utilidade Pública a FUNDAÇÃO ESPERANÇA - FÉ.”

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 declarada de Utilidade Pública a FUNDAÇÃO ESPERANÇA - FÉ, inscrita no CNPJ sob nº 08.197.332/0001-10, situada à Rua Ibicaraí, Nº
66, Rio Grande, em Barreiras – BA.

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA

LEI Nº 1.446, DE 14 JULHO DE 2020.
"Torna de Utilidade Pública o INSTITUTO KIRIUS.”

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 declarada de Utilidade Pública o INSTITUTO KIRIUS, inscrito no CNPJ sob o nº 36.257.395/0001-50, situado à Rua Joana Angélica, nº
31, Bairro: Juscelino Kubitschek, CEP: 47.800-366, Barreiras – Bahia.

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA
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LEI Nº 1.447, DE 14 DE JULHO DE 2020.
“Torna de Utilidade Pública o INSTITUTO DO CÂNCER DO OESTE DA BAHIA - ICOB”.

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 declarada de Utilidade Pública o INSTITUTO DO CÂNCER DO OESTE DA BAHIA - ICOB, inscrita no CNPJ sob nº 36.410.571/0001-41,
situada à Av. Ahylon Macedo, Nº 2000, sala 102, Barreirinhas, em Barreiras – BA.

Art. 2º - A entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Barreiras-BA, em 14 de julho de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito do Município Barreiras - BA
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RETIFICAÇÃO
O extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 0171/2019, publicado no Diário Oficial do Município em 29 de junho de 2020 – Edição nº 3223 –
necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (... ) Valor Global: R$ 1.190.188,20 (...)
Leia-se: (...) Valor Global: R$ 1.199.834,28 (...)

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0143/2019

2° Termo Aditivo, Proc. Adm. 01783/2020, Pregão Eletrônico n° 002/2019 – Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Empresa:
CIENTÍFICA MÉDICA HOSPIATALAR LTDA, CNPJ: 07.847.837/0001-10. Objeto: Termo aditivo visando o reequilíbrio econômico financeiro ao
contrato nº 0143/2019, cujo objetivo é a comercialização de medicamentos para a farmácia hospitalar e farmácia básica. Contrato 0143/2019. Ass.:
10/06/2020. Valor Global: R$ 3.356.457,55. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da lei 8.666/93.

RETIFICAÇÃO
O extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0209/2019, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de julho de 2020 – Edição nº 3239 –
necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (...) Ass.: 22/06/2020(...)
Leia-se: (...) Ass.: 17/06/2020(...)

RETIFICAÇÃO
O extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0224/2019, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de julho de 2020 – Edição nº 3239 –
necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (...) Ass.: 17/06/2020.
Leia-se: (...) Ass.: 23/06/2020.

RETIFICAÇÃO
O extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0213/2019, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de julho de 2020 – Edição nº 3239 –
necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (...) Ass.: 17/06/2020.
Leia-se: (...) Ass.: 22/06/2020.
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AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – N° 015/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 327/2019, torna
público para conhecimento dos interessados a REPUBLICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 015/2020 Objeto: Aquisição
de Câmara para Congelados a ser montada e Instalada no Depósito de Merenda Escolar, requisitado pela Secretaria Municipal de Educação.
Sessão de Abertura: 12/08/2020 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br,
através do nº 824968. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 30 de julho de 2020.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 016/2020

O Município de Barreiras – BA, através do pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria N° 327/2019, ADJUDICA e o Prefeito Municipal
HOMOLOGA o Pregão Presencial - Nº 016/2020. Objeto: Aquisição de peças e acessórios para manutenção dos equipamentos de saúde da atenção
básica, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde. A empresa ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA – ME, CNPJ: 10.282.915/0001-90,
pelo valor R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais) LOTE I; R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) LOTE II; R$ 54.999,99
(Cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) LOTE III; R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) LOTE IV; R$
13.350,00 (treze mil e trezentos e cinquenta reais) LOTE V; R$ 15.000,00 (quinze mil reais) LOTE VI; R$ 7.499,96 (Sete mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos) LOTE VII; R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) LOTE VIII; R$ 11.000,00 (onze mil reais) LOTE IX; R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) LOTE X; R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) LOTE XI; R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) LOTE
XII; R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) LOTE XIII; R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) LOTE XIV. João Barbosa Souza Sobrinho Prefeito Municipal de Barreiras, 31 de julho de 2020.
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PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 047/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2020-01702.
Contrato nº 0253/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA
CONTRATADA: A Empresa Cachoeira Tecidos e Revestimentos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 32.627.200/0001-65, com sede à Rua Capitão Manoel
Miranda, 135 – Centro – CEP 47.800-064 Barreiras/BA, com proposta no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o pagamento será efetuado de
acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada, para reforma de cadeiras, longarinas e colchões impermeáveis, em atendimento às diversas
Secretarias Municipais.
Unidade: 03.06 – Secretaria Municipal de Administração
Projeto /Atividade: 2019 – Gestão das ações da Sec. Municipal de Administração
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos: 00 Recursos Ordinários.
Unidade: 03.06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Projeto /Atividade: 2025 – Gestão das ações da Sec. Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas;
Fonte de Recursos: 00 Recursos Ordinários.
Unidade: 03.08.50 – Fundo Municipal de Educação
Projeto /Atividade : 2044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos: 01 – Receita de Transferência de Impostos - Educação - 25%.
Unidade: 03.11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte
Projeto /Atividade: 2079 – Manutenção da Sec. De Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos: 00 Recursos Ordinários.
Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde - FMSB
Projeto/Atividade: 2061 – manter as Ações e Serviços do Fundo Municipal de Saúde.
Projeto/Atividade: 2468 – Manter, ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.
Projeto/Atividade: 2069 – Manter, fortalecer e Equipar a Gestão de Atenção Básica.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos: 6102 - Receita de Transferência de Impostos - Saúde 15%.
Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto /Atividade: 2103 – Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência Social.
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos: 00– Recursos Ordinários.
Data de Assinatura do Contrato: 09 de julho de 2020
VIGÊNCIA: Até 31/12/2020
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PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 050/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2020-02134.
Contrato nº 0259/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS-BA
CONTRATADA: A Empresa Cachoeira Tecidos e Revestimentos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 32.627.200/0001-65, com sede à Rua Capitão Manoel
Miranda, 135 – Centro – CEP 47.800-064 Barreiras/BA, com proposta no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o pagamento será efetuado de
acordo coma a solicitação da Secretaria Municipal e emissão da nota fiscal.
OBJETO: A Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento com instalação de Persianas Verticais em PVC sem bandô, em atendimento à
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Unidade: 03.06 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Projeto /Atividade: 2019 – Gestão das ações da Sec. Municipal de Administração e Planejamento;
Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo.
Fonte de Recursos: 00 - Recursos Ordinários.
Data de Assinatura do Contrato: 14 de julho de 2020
VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses

PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 051/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02222/2020.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS
CONTRATADA: A Empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no CNPJ nº 61.198.164/0001-60 com sede a Avenida Rio Branco,
1489, Campos Eliseos - São Paulo/SP CEP – 01.205-001, o pagamento desta Prestação de Serviços no valor total de R$ 6.706,92 (seis mil,
setecentos e seis reais e noventa e dois centavos), será efetuado mediante a solicitação da Secretaria e emissão da Nota Fiscal.
OBJETO: A contratação de Empresa para a prestação dos serviços de seguro automotivo para um caminhão Chassi 93ZA1NFHOB8710904, placa
policial JIH1072, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura para transporte de pescado em atendimento aos pequenos produtores do município de
Barreiras, conforme proposta em anexo.
Dotações Orçamentarias.
03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia.
2073 – Gestão das Ações da Sec. de Agricultura, Tecnologia;
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica
00 – Recursos Ordinários.
Data: 14 de julho de 2020.
Validade da Proposta 60 Dias
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