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DECRETO Nº 555/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Nara da Silva Alves desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS EM EXERCÍCIO – ESTADO DA 

BAHIA, Carlos Augusto Barbosa Nogueira, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Nara da Silva 

Alves, Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, 

lotada na Procuradoria Geral. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma 

prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2015. 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira  

Prefeito de Barreiras em Exercício 

 

DECRETO Nº  556/2015 

“Institui o ano de 2016 como o Ano Municipal do Esporte e dá outras 

providências.”  

O PREFEITO DE BARREIRAS EM EXERCÍCIO, Carlos Augusto 

Barbosa Nogueira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/Bahia, a Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação e demais aplicáveis à espécie,  

 

CONSIDERANDO a realização dos Jogos Olímpicos Mundiais – RIO 

2016, em solo nacional, o que impulsionará o envolvimento da juventude 

inspirando os valores da amizade, dedicação, superação e respeito ao 

Movimento Olímpico;  

CONSIDERANDO o que o preconiza a Lei Federal nº 11.438, de 29 de 

dezembro de 2006, que “Dispõe sobre incentivos e benefícios para 

fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências”. 

CONSIDERANDO a necessidade ampliar e democratizar o acesso à 

prática esportiva, individual ou coletiva, na Cidade de Barreiras; 

CONSIDERANDO a necessidade de estimular, promover e fomentar a 

revelação de atletas locais; 

CONSIDERANDO a necessidade de proteger e incentivar as 
manifestações desportivas e a memória das expressões esportivas do 
município de Barreiras; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a inclusão social das 
crianças, adolescentes, jovens e adultos por meio da prática esportiva 
individual ou coletiva; 

CONSIDERANDO a necessidade de estimular a requalificação 
urbanística por meio da recuperação ou instalação de equipamentos para 
a prática esportiva. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído o ano de 2016 como o Ano Municipal do Esporte 
em Barreiras - Estado da Bahia. 

Art. 2º - Fica criado o Comitê Municipal e Fórum do Esporte com a 
participação de instituições acadêmicas, órgãos de educação das redes 
federal, estadual e municipal, conselhos de educação física, ligas 
associações e outros segmentos comprometidos com o fomento das 
diversas modalidades esportivas no município.  

Art.3º - Poderão ser promovidos pela administração pública, em parceria 
com entidades de classe, ligas esportivas e empresas, eventos e ações 
de outra natureza que estimulem a promoção da saúde e a prática de 
esporte, com destaque para os Jogos da Cidade durante o Maio Maior, 
os Campeonatos na zona urbana e rural, Copas, Torneios de Futebol, e 
os Jogos Estudantis da Primavera do Oeste Baiano – JEPOB. 

Art. 4º - Fica assegurado que o município de Barreiras poderá utilizar-se 
de terrenos baldios públicos e privados desde que haja autorização 
expressa para implantação de quadras de areia para a prática de 
voleibol, tênis, handebol e basquete, e ou campos de chão batido para 
Escolinhas e Futebol amador de Clubes para uso de clubes ou das 
comunidades urbanas e rurais. 

Parágrafo único – A utilização de terrenos baldios privados somente se 
dará desde que os proprietários de imóveis privados passíveis de uso 
para o bem comum e a promoção do esporte autorizem expressamente 
por documento próprio na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, a utilização do referido imóvel por cessão 
temporária de uso sem a previsão de qualquer forma de edificação, 
sobretudo de uso de concreto, dentre outros. 

Art. 5º – A cessão de uso temporário será expedida pelo Poder 
Executivo a uma Entidade legalmente constituída, não ultrapassando o 
período de um ano. 

Art. 6º – Ficará o Município ou o Cessionário, responsável pela limpeza e 
uso permanente do local, exclusivamente para a prática de esportes. 

Art. 7º - Ficam autorizadas as empresas patrocinadoras de materiais 
esportivos para as Entidades, a instalarem nas praças populares de 
esportes, placas móveis de publicidade com as suas respectivas marcas. 

Art. 4º - Fica a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo e a 
Assessoria Especial de Comunicação Social responsáveis para indicar 
ao Chefe do Poder Executivo a composição do Comitê Municipal e 
Fórum do Esporte e as diretrizes do Programa Municipal de Fomento a 
prática de esporte no município.  

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

GABINETE DO PREFEITO em 30 de Dezembro de 2015. 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 
Prefeito de Barreiras em Exercício

 


