DECRETO Nº 485/2013
Dispõe sobre a interdição do bem público municipal denominado de
Praça de Alimentação 24 horas, situado no Município de Barreiras
para fins de revitalização, conservação e reforma, e dá outras
providências.

polícia a que lhe é atribuído, lavrar o auto de apreensão mencionado no
artigo anterior, bem como proceder a remoção dos bens apreendidos;
Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.
GABINETE DO PREFEITO – em 07 de junho de 2013.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e conformidade com as demais disposições legais
vigentes e aplicáveis à espécies e;
CONSIDERANDO o estado precário de conservação atual da Praça de
Alimentação 24 horas no Município de Barreiras, inclusive os banheiros
públicos, iluminação pública e de toda a estrutura existente;
CONSIDERANDO que é dever – poder do Gestor Público garantir a
segurança, a higiene, o conforto, o visual e a estética e demais condições
convenientes ao bem estar do público;
CONSIDERANDO que é preciso garantir que as pessoas transitem
livremente pelas calçadas e logradouros públicos, evitando expor-se a
riscos de acidentes, e ainda aos recentes atos de violência praticada
contra pessoa, fato público e notório;
CONSIDERANDO o dever do Município de Barreiras em adotar medidas
preventivas, inclusive, em utilizar do Poder de Polícia;
CONSIDERANDO ademais que as reformas e reorganização da Praça
de Alimentação 24 horas, trará benefícios de alta relevância aos
trabalhadores e populares que frequentam à Praça.
DECRETA:
Art. 1º - Fica determinada a interdição para fins de revitalização,
conservação e reforma integral do bem público municipal denominado de
Praça de Alimentação 24 horas no Município de Barreiras.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 037
Constitui Comissão Permanente de Patrimônio para realizar o
levantamento e manutenção do inventário dos bens móveis, imóveis
e de consumo da Secretaria Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA,
Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA.
RESOLVE:
Art. 1º - Constitui Comissão Permanente de Patrimônio composta dos
seguintes servidores, para sob a presidência do primeiro, procederem ao
levantamento, organização, controle e manutenção do inventário dos
bens permanentes e de consumo da Secretaria Municipal de Saúde.
Presidente – Antenor Américo de Oliveira Filho
Membro – Clayton Dias Pignata Cruz Macêdo

Paragrafo único. Para efeito do presente Decreto, a citada interdição
vigorará por tempo indeterminado até que sejam concluídas as obras de
revitalização, conservação e reforma integral do bem público municipal
objeto do presente ato.
Art. 2º - Ficam canceladas as autorizações e alvarás de funcionamento,
por venturas concedidas, para utilização de quiosques, barracas, tendas,
bancadas e similares com fins comerciais na Praça de Alimentação de 24
horas, até que sejam concluídos os serviços de revitalização,
conservação e reforma integral do bem público municipal.
Art. 3º - O Proprietário do quiosque, barraca ou similar que infrinja a
presente legislação terá seus bens apreendidos pela Guarda Municipal,
observada as seguintes disposições:
I-

II-

Será emitida pelo agente fiscalizador do Município, notificação
ao cessionário ou possuidor dos quiosques ou similares,
determinando a sua retirada no prazo de 15 dias, devendo os
ocupantes retirar todos os bens móveis e equipamentos;
Não sendo atendido o disposto no inciso anterior, os bens
serão apreendidos e recolhidos ao depósito Municipal indicado
no auto de apreensão, sendo liberado somente após o
pagamento das despesas de remoção e estada, e de outras
taxas exigidas e regulamentadas;

Art. 4º - Compete ao Agente da Guarda Municipal, nos termos do artigo
4º incisos I, II, e III, da Lei Nº 1013/2012 e no exercício do poder de

Membro – Elenice Celestina da Silva
Membro – Ebenezer Nogueira Santos
Membro – Terezinha Bispo dos Santos
Membro – Joseane dos Santos da Cruz (Representando a Secretaria
de Administração)
Art. 2º - A Comissão deverá manter o Livro de Tombo inventariado, com
todos os bens permanentes que estiverem sob a guarda da Secretaria
Municipal de Saúde, bem, como mantê-lo sempre atualizado em
decorrência de novas aquisições e baixas.
Art. 3º - A Comissão ora designada deverá controlar o recebimento,
estocagem, e distribuição dos bens de consumo, bem como manter o
controle efetivo dos pedidos de requisições.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO – Em 07 de junho de 2013.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

