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DECRETO Nº 498/2015 

Institui o Programa de Acompanhamento e Monitoramento 
do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com 
Deficiência e o Grupo Gestor Local do PROGRAMA BPC NA 
ESCOLA, e dá outras providências. 
 
 
O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio 
Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 
confere o art. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras-
Bahia e a Portaria Normativa Interministerial nº 18 de 24 de Abril 
de 2007, Portaria Interministerial nº 409 de 29 de Abril de 2009 e 
a Portaria Interministerial nº 1.205 de 08 de Setembro de 2011 e 
demais correlatas. 
 
Considerando que a intersetorialidade das ações constitui a 
principal diretriz do Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das 
Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada da Assistência Social- BPC instituído pela 
Portaria Interministerial nº 18, de 24 abril de 2007;  
 
Considerando que o desenvolvimento de ações intersetoriais de 
promoção do acesso e permanência na escola, direcionadas às 
pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, exige a 
identificação das pessoas desse universo que se encontram fora 
da escola em cada município do país, bem como a identificação 
das principais barreiras que impedem ou inibem a participação 
dessas pessoas no sistema de ensino;  
 
Considerando que a identificação do público ao qual o 
Programa se destina, bem como das barreiras para o seu acesso 
e permanência no sistema de ensino, só pode ser efetuada 
mediante ação conjugada entre os órgãos do Governo Municipal 
responsáveis pelo programa, em articulação com as instâncias 
municipais dos sistemas de ensino, da saúde e assistência 
social; e  
 
Considerando ainda a necessidade de definição de estratégias 
operacionais e o planejamento e detalhamento de ações de 
forma articulada pelos órgãos do Governo Municipal 
responsáveis pelo Programa, em consonância com a legislação 
federal e com os objetivos do Plano de Desenvolvimento da 
Educação e no Plano Social.   
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Acompanhamento e 
Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das 
Pessoas com Deficiência e o Grupo Gestor Local do 
PROGRAMA BPC NA ESCOLA de caráter permanente para 
detalhar ações e definir estratégias operacionais, propor e 
realizar medidas para a implantação e monitoramento do 
 
 
 Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e 
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência, com 
prioridade para aquelas na faixa etária de zero a dezoito anos.  
 
Art. 2º Compete ao Grupo Gestor Local:  
 
 

 
 
I - Promover a interação entre os órgãos do Governo Municipal 
responsáveis pelo Programa no que se refere à oferta de 
políticas de inclusão educacional das pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC;  
 
II - Identificar o perfil das pessoas com deficiência beneficiárias 
do BPC, inclusive acerca de sua situação escolar, com dados 
que subsidiem as definições estratégicas para operacionalização 
do Programa;  
 
III - Estabelecer rotina para o cruzamento de dados e 
informações entre o cadastro das pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC, na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) 
anos, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, e o Censo Escolar, realizado anualmente pelo 
Ministério da Educação;  
 
IV - Analisar os dados referentes aos beneficiários do BPC para 
o desenvolvimento das ações do Programa;  
 
V - Definir procedimentos, subsidiar tecnicamente e acompanhar 
o desenvolvimento de instrumentos necessários para a 
efetivação do Programa no âmbito do município de Barreiras;  
VI - Definir instrumentos para identificação das barreiras que 
impedem ou inibem o acesso e a permanência das pessoas com 
deficiência beneficiárias do BPC à escola;  
 
VII - Propor mecanismos que promovam o desenvolvimento e a 
oferta de novas tecnologias assistivas e produtos para superação 
de barreiras identificadas para o acesso e permanência dos 
beneficiários do BPC à escola; 
  
VIII - Instituir e acompanhar o desenvolvimento, implementação e 
manutenção de sistema e banco de dados para monitoramento 
das ações referentes ao Programa desenvolvidas pelas 
Secretarias de Trabalho e Promoção Social, Saúde e Educação;  
 
IX - Elaborar propostas de divulgação do Programa e subsidiar a 
elaboração de material necessário;  
 
X - Definir estratégias para capacitação das equipes técnicas 
responsáveis pela aplicação do instrumento de identificação das 
barreiras para o acesso à escola, bem como a consolidação e 
análise dos resultados obtidos;  
 
XI - Coordenar a formação dos gestores e equipes locais nos 

temas de inclusão educacional, direitos das pessoas com 

deficiência e acessibilidade.  

 

Art. 3º Fica definido que o Grupo Gestor Local do Programa BPC 

na Escola terá a seguinte composição: 

 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social – 02 

Representantes, sendo membro nato o Gestor Municipal da 

Política de Assistência Social; 

Secretaria Municipal de Educação – 02 Representantes; 

Secretaria Municipal de Saúde – 02 Representantes. 
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Equipe Técnica: 

 

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social – 04 

Representantes, sendo prioritariamente servidores dos Centros 

de Referência e Assistência Social - CRAS; 

Secretaria Municipal de Educação – 01 Representante; 

Secretaria Municipal de Saúde – 01 Representante. 

§ 1º O Poder Executivo Municipal tornará pública a composição 

nominal do Grupo Gestor Local e composição da Equipe Técnica 

do Programa BPC na Escola em até 30 (trinta) dias após a 

publicação desta Portaria.  

 

§ 2º Os membros participantes do Grupo Gestor Local e Equipe 

Técnica do Programa BPC na Escola poderão ser substituídos 

parcial ou integralmente a qualquer tempo pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

 

Art. 4º As funções dos representantes do Grupo Gestor Local 

não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço 

público relevante.  

 

Art. 5º O Grupo Gestor Local deverá apresentar relatórios anuais 

das ações desenvolvidas, bem como as respectivas propostas de 

trabalho anuais para o próximo exercício aos Secretários 

Municipais do Trabalho e Promoção Social, Saúde, Educação e 

ao Chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 6º O Grupo Gestor Local poderá convidar representantes de 

outras áreas do governo municipal e das Entidades 

Representativas da Sociedade Civil, sempre que entenda 

necessária a sua colaboração para o pleno alcance dos objetivos 

do Programa. 

 

Art. 7º Fica definido a Secretaria Municipal do Trabalho e 

Promoção Social para normatizar as diretrizes e regimento para 

disciplinar os procedimentos de trabalho do Grupo Gestor Local. 

 

Art. 8º Caberá a todas as Secretarias que compõem o Grupo 

Gestor Local prestar apoio técnico, administrativo e financeiro 

necessário ao desenvolvimento das atividades do Grupo.  

 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 

 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº499/2015 

Dispõe sobre a abertura de Procedimento Administrativo de 

Perícia Técnica, destinado a apurar as causas que levaram 

ao desabamento de uma parte do muro do Estádio Municipal 

Geraldão, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 

71 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as 

demais disposições legais vigentes e aplicáveis à espécies e, 

CONSIDERANDO, a ocorrência de vendaval e de chuvas 

intensas no final da manhã do dia 23.10.2015, que causou 

diversos estragos ao patrimônio público e particular, incluindo a 

queda de uma parte do muro do Estádio Municipal Geraldão; 

CONSIDERANDO que em decorrência dos fenômenos naturais 

acima citados, vários pontos da cidade foram atingidos, incluindo 

o Estádio Municipal Geraldão que teve rompimento de parte de 

seu muro, o que ocasionou danos materiais e humanos com 

hospitalização de feridos, e um óbito registrado.  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica instituído Processo Administrativo de Perícia 

Técnica, destinado a apurar as causas que levaram ao 

desabamento de uma parte do muro do Estádio Municipal 

Geraldão, supostamente ocorrido em razão de vendaval e de 

chuvas intensas no final da manhã do dia 23.10.2015, resultando 

na hospitalização de feridos, com registro de um óbito, além dos 

danos materiais ao patrimônio público e privado. 

Art. 2º. Fica nomeada a Comissão Especial de Perícia Técnica, 

pelos membros adiante elencados e que deverá funcionar sob a 

presidência do primeiro, são eles: 

I – Jose Leonardo Vanderley de Carvalho; 

II – Dourival Mamed Dócio Alves; 

III – José Mendes Filho;  

Art. 3º. A Comissão Especial criada pelo artigo 2º do presente 

Decreto deverá, no prazo de 60 dias, prorrogável por igual 

período, ADOTAR:  

a) Emitir Relatório Técnico, fundamentando as causas que 

efetivamente levaram a desabamento de parte do muro do 

Estádio Municipal Geraldão, e que, por conseguinte repercutiram 

nos danos descritos no atrigo 1º;  
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b) Resoluções, medidas, sugestões e avaliações dos atos 

e procedimentos a serem adotados pela Administração 

Municipal, com intuito de viabilizar eventuais correções 

estruturais que se fizerem indispensáveis a plena utilização deste 

equipamento público; 

Art. 4º. Após a conclusão dos trabalhos da Comissão, esta 

deverá encaminhar obrigatoriamente e exclusivamente ao Chefe 

do Poder Executivo o Relatório Final para as deliberações e 

providências necessárias.   

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2015. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 Prefeito de Barreiras  

 

 

 

 

DECRETO Nº 500/2015 

Dispõe sobre a imediata interdição de bem público denominado de 

Estádio Municipal Geraldão, situado no Município de Barreiras com 

a finalidade preservar a integridade física e patrimonial dos 

cidadãos, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com as demais disposições legais vigentes e aplicáveis à espécies e; 

CONSIDERANDO a ocorrência de vendaval e de chuvas intensas no 

final da manhã do dia 23.10.2015, que causou diversos estragos ao 

patrimônio público e particular, incluindo a queda de uma parte do muro 

do Estádio Municipal Geraldão; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica determinada a imediata interdição do bem público 

denominado Estádio Municipal Geraldão, durante o período necessário 

às perícias e correções estruturais que se fizerem indispensáveis à plena 

utilização deste equipamento, até que sejam concluídos os trabalhos da 

Comissão Especial de Perícia Técnica instituída pelo Decreto Municipal 

nº 499/2015, de 23 de outubro de 2015. 

Paragrafo único. Para efeito deste Decreto, a interdição poderá atingir 

em todo ou em parte o Estádio Municipal Geraldão, observando os riscos 

e a análises técnicas das áreas do equipamento fora de riscos. 

Art. 2º - A citada interdição, de caráter preventivo, por tempo 

indeterminado, ampara-se na responsabilidade do Poder Público em 

preservar a integridade física e patrimonial da comunidade local e dos 

esportistas que utilizam o equipamento público, em face de recente 

desabamento de parte do muro do Estádio Geraldão ocasionado por 

fenômenos naturais.  

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 

responsável para analisar de forma individual o cronograma de eventos 

da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo agendados 

anteriormente, autorizando ou não a sua realização durante os trabalhos 

técnicos da Comissão, podendo cancelar e/ou revogar eventuais 

autorizações de eventos, por venturas concedidas, que impliquem na 

utilização das áreas ao redor do muro do Estádio Municipal Geraldão, até 

que sejam concluídos o Relatório Técnico da Comissão instituída pelo 

Decreto nº 499/2015, 23 de outubro de 2015. 

Art. 4º - Ficam suspensas atividades esportivas e comerciais no interior 

ou no entorno do Estádio Municipal Geraldão que aglomerem pessoas 

dificultando a realização de obras estruturantes e em risco ao público em 

geral.   

I- Os agentes públicos vinculados à administração devem zelar e 

primar pelo fiel cumprimento dos termos do presente decreto com o 

intuito de facilitar as intervenções físicas momentâneas ou definitivas de 

áreas internas para realização de obras e requalificação do referido 

patrimônio público; 

II- As ações fiscalizatórios necessárias para o estrito cumprimento 

das disposições do presente decreto poderá incluir se necessário à 

apreensão de bens, recolhimento ao depósito Municipal após lavratura 

dos autos de apreensão; 

Parágrafo único. Compete aos Agentes da Guarda Municipal, nos 

termos do artigo 4º incisos I, II, e III, da Lei Nº 1013/2012 e no exercício 

do poder de polícia a que lhe é atribuído, lavrar o auto de apreensão 

mencionado no artigo anterior, bem como proceder à remoção dos bens 

apreendidos; 

Art. 5º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se eventuais deposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO – em 23 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 Prefeito de Barreiras 
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HOMOLOGAÇÃO 

 

“Homologa a Portaria nº 024/2015 de 23 de outubro de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências”. 

 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 003/2015 de 23 de outubro de 2015, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde e publicada no 

Diário Oficial nº 2106 de 24 de outubro de 2015; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 024/2015 de 23 de outubro de 2015 expedida pela Secretária Municipal de Saúde; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Homologar a Portaria nº 024/2015 de 23 de outubro de 2015, expedida pela Secretária Municipal de Saúde, que aprova por 

unanimidade nova redação para o Parágrafo Único do Art. 9º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, que altera a 

composição dos cargos da mesa Diretora, em conformidade com as Leis Municipais 893 de 22 de abril de 2010 e 902, de 10 de junho 

de 2010, publica o resultado da Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde e concede posse aos eleitos, para o Biênio 

2015/2017, conforme Resolução nº 003/2015 de 23 de outubro de 2015 do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito – Em 23 de outubro de 2015 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

 Prefeito de Barreiras  
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PORTARIA Nº024/2015 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Regina Rocha Figueirêdo Nogueira, no uso de suas atribuições legais e  

CONSIDERANDO a Resolução nº 003, de 23 de outubro de 2015, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica homologada a Resolução nº 003, de 23 de outubro de 2015, expedida pelo Conselho Municipal de Saúde,  que 

aprova por unanimidade nova redação para o Parágrafo Único do Art.9º do seu Regimento Interno, que altera a composição dos 

cargos da mesa Diretora, em conformidade com as Leis Municipais 893 de 22 de abril de 2010 e 902, de 10 de junho de 2010, publica 

o resultado da Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde e concede posse aos eleitos, para o Biênio 2015/2017. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 23 de outubro de 2015. 

 

Regina Rocha Figueiredo Nogueira 
Secretária Municipal de Saúde 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRA-CMS 
Leis Municipal Nº 188/1993, 408/1998, 541/2001, 893/2010 e 902/2010 

 

RESOLUÇÃO nº 003/2015 de 23 de outubro  de 2015 

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Barreiras, em sua 182ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de outubro de 2015, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis 408 de 30 de abril de1998, 893 de 22 de abril de 2010 e 902, de 10 de junho de 2010 

e observado o Decreto nº463/2015 de 17 de setembro de 2015 e o Termo de Posse publicado no Diário Oficial nº 2103 de 21 de outubro de 2015. 

Resolve: 

1 - Aprovar por unanimidade nova redação para o Parágrafo Único do Art.9º do seu Regimento Interno que altera a composição dos cargos da 

mesa Diretora, em conformidade com as Leis Municipal 893 de 22 de abril de 2010 e 902, de 10 de junho de 2010; 

2 - Publicar o resultado da Eleição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde para o Biênio 2015/2017. 

3 - Conceder posse a Diretoria eleita para o biênio 2015/2017. 

Presidente: Gilvan Ferreira dos Santos; 

Vice-Presidente: Elizio Oliveira Queiroz; 

Secretário: Marlus Henrique Queiroz Pereira 

Vice-Secretário: Rubem Oliveira Santos 

Conselheiros: 

André Alves de Oliveira 

Edivânia Barbosa dos Santos Souza 

Elizio Oliveira Queiroz 

Ruben Oliveira Santos 

Noady Beatriz Barreto Paiva 

Anailde da Cruz Ribeiro Barreto 

Adarci de Souza Santos 

Marlus Henrique Queiroz Pereira 

Gilvan Ferreira dos Santos 

Dorismar Bomfim França 

Maria Luiza Mascarenhas 

Érika Ismerim Seixas Barata 

Edlene Amorim Ferreira 

Altamiro José Frota Queiroz 
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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2015 – OBJETO: Execução de Pavimentação Asfáltica do tipo C.B.U.Q. em 

vias Públicas deste Município, referente ao contrato de repasse nº 0275922-52/2008, celebrado entre o Ministério das Cidades e o 

Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos - Data de Abertura: 12 de 

novembro de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na 

Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 – Giltamar Pereira Tavares – Presidente da COPEL - Barreiras 

(BA) - Barreiras (BA), 23 de outubro de 2015. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 04/2015 – OBJETO: Contratação de empresa especializada objetivando a Construção 

de um Parque Linear, denominado Parque Novo Tempo neste Município, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 3678.1015570-

19/2014  firmado entre o Município de Barreiras e Ministério das Cidades, conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos - Data de Abertura: 01  de Dezembro 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da 

Prefeitura com a Comissão Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 229, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - 

Sidney Magalhães dos Santos – Presidente da COPEL 02 - Barreiras (BA),  23 de Outubro de 2015. 

 


