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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Barreiras: CAPS AD já está habilitado pelo Ministério da Saúde

De acordo com a Portaria Nº 2.987, de 28 de outubro de 2020, 
o Centro de Atenção Psicossocial de Barreiras Álcool e outras 
Drogas – CAPS AD foi habilitado pelo Ministério da Saúde, pos-
sibilitando que o Centro passe a receber recursos federais. Desde 
a sua implantação em outubro de 2018, todo o atendimento aos 
usuários era custeado com verba exclusivamente municipal.
Situado no Bairro Vila Rica, o CAPS AD de Barreiras foi o pri-
meiro inaugurado no Oeste da Bahia. O centro promove acom-
panhamento psicológico, oficinas, atividades de reinserção social 
e o fortalecimento do vínculo familiar do dependente de subs-
tâncias psicoativas, como álcool e outras drogas. 
Para obter a habilitação o CAPS AD passou por uma avaliação 

criteriosa da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - Sesab, que 
incluiu a análise da estrutura física, condições sanitárias, compo-
sição da equipe de trabalho, sistema de serviço e fluxo de atendi-
mento. Mesmo com a pandemia do novo Coronavírus, cerca de 
100 pessoas foram beneficiadas pelo atendimento ofertado, este 
ano no Centro.
“A proposta da habilitação do CAPS AD estava tramitando no 
Ministério da Saúde através da plataforma do Sistema de Apoio 
à Implementação de Políticas de Saúde - SAIPS, desde 2018. A 
estrutura e variedade de profissionais que compõem a equipe 
foi muito elogiada pela equipe técnica do Estado, que realizou 
a vistoria. Para 2021, continuaremos com as nossas ações e par-
cerias com as demais secretarias, instituições e universidades, 
sempre amparadas pela sensibilidade da gestão do prefeito Zito 
Barbosa, que humanizou as atividades em favor da saúde mental 
em Barreiras”, destacou a coordenadora de saúde mental, Denny 
Samper.
Segundo o secretário municipal de saúde, Anderson Vian, o mu-
nicípio investiu recursos não só na oferta de serviços, mas tam-
bém na qualificação da equipe multiprofissional da unidade. “O 
empenho da gestão nos deu a possibilidade de manter o CAPS 
AD funcionando plenamente nestes dois anos, desenvolvendo 
um trabalho pioneiro na região Oeste, de cuidado e acolhimento 
com os dependentes amparado pelo poder público municipal. 
Agora os recursos federais vêm para agregar ainda mais aos ser-
viços ofertados”, completou Vian.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

A GASPARETTO TRATORES LTDA vem à público informar que encontram-se 

depositados nas dependências da antiga GASPARETTO TRATORES LTDA, localizada na 

Rua Itacaré, Quadra 05, Lotes 09/14, bairro Santa Cruz, CEP 47850-000, Luís Eduardo 

Magalhães, Bahia os bens/sucata dos veículos TIPO CAMINHÃO TRATOR: I/SINOTRUK 

HOWO 6X4 380 Chassi: LZZ5CLSB0AA504444; I/SINOTRUK HOWO 6X4 380 Chassi: 

LZZ5CLSB1AN535062 e I/SINOTRUK HOWO 6X4 380 Chassi: LZZ5CLSB7AN535165.  

Que não há registros acerca da origem dos bens, que encontram-se abandonados há 

mais de 5 anos, sem que houvesse reclamação de propriedade.  

Que a GASPARRETO TRATORES LTDA necessita promover a desocupação do local onde 

os bens encontram-se armazenados.  

Com fundamento no artigo 1.275, inciso III e do artigo 1.263, ambos da Lei nº. 

10.4016/2002 (Código Civil Brasileiro), torna público este Edital de Chamamento 

Público para identificação de propriedade e retirada de tais bens abandonados nas 

dependências da antiga GASPARETTO TRATORES LTDA, no prazo de 30 dias, sob pena 

de encaminhamento à destinação final de resíduos. 

 

GASPARETTO TRATORES LTDA 
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                      ESTADO DA BAHIA 
                       PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
                                    Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000  
                                   Fone/Fax: (77) 3625-1313/1010 

 

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº 517/2020 

ARTIGO / INCISO: ART. 24 / INCISO II 
 
TIPO DE REGIME: DIRETA 
 

FORNECEDOR: VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA) 

CNPJ DO FORNECEDOR: 33.041.260/0652-90 

RESPONSÁVEL: DEIJANE DE SENE CORADO DIAS 

RATIFICADOR: ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL 

VALOR: R$ 7.416,28 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E 
OITO CENTAVOS) 

DATA DA DISPENSA: 23/11/2020 

DATA DA RATIFICAÇÃO: 23/11/2020 

DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/11/2020 

OBJETO:  

AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER DE MESA DE 600 DPI E 01 
NOTEBOOK COM HD DE 500 GB, PARA USO NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. 
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