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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL – N° 045/2017 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 361/2017, torna público 

para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial - Nº 045/2017. Objeto: Aquisição de cartuchos, toners e insumos. 

Sessão de Abertura: 08/12/2017 às 08:00 horas. Retirada do edital: O edital encontra-se disponível na sede da Comissão Permanente de Licitação, 

situada na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, 1º andar, antigo fórum, Aratu, Barreiras/Bahia, no horário das 08:00 às 12:00 horas, trazendo uma mídia 

para disponibilização ou através de solicitação encaminhada para o e-mail: licitacaobarreiras@gmail.com. Informações/Fone: 08h às 12h. (77) 3614-

7114. André Avelino de Oliveira Neto. Pregoeiro, Barreiras/Ba, 24 de novembro de 2017. 

 

 

 

   

 

AVISO DE SUSPENSÃO  

PREGÃO PRESENCIAL – N° 043/2017 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 361/2017, torna público 

para conhecimento dos interessados à SUSPENSÃO do Certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial - Nº 043/2017. Objeto: Aquisição de 

utensílios e materiais de limpeza, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, devido a alterações no edital. Tão logo uma 

nova data será divulgada. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 27 de novembro de 2017. 
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Lei Ordinária nº 082/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017. 

 

Torna de Utilidade Pública o Observatório Social de Barreiras. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 declarado de Utilidade Pública o Observatório Social de Barreiras, inscrito no CNPJ sob o nº 23.333.634/0001-61, situado na Avenida 

Benedita Silveira, nº 156, Sala 318, Centro, Barreiras – Bahia. 

  

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 28 de junho de 2017. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.244/17, DE 09 DE MAIO DE 2017. 

Institui no Calendário do Município de Barreiras a data de 19 de Agosto como Dia do Ciclista. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 instituído o Dia do Ciclista no Município de Barreiras, a ser celebrada anualmente no dia 19 de agosto de cada ano. 

Parágrafo único -  A data ora instituída passará a constar no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Barreiras. 

Art. 2º Membros da sociedade civil organizada, que desenvolvam atividades ligadas à promoção do uso da bicicleta, poderão ser convidados a 

participar da definição de critérios a serem adotados, bem como da organização dos eventos relacionados ao Dia do Ciclista. 

Art. 3º São os objetivos deste Dia: 

I – Difundir o uso da bicicleta, tanto na forma de exercício físico, quanto como meio de transporte; 

II – Promover a conscientização da importância do ciclismo e da prática de esportes como instrumentos de qualidade de vida; 

III – Buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas, trazendo assim melhorias para o trânsito; 

IV – Desenvolver o mútuo respeito entre ciclistas, motoristas e pedestres. 

Art. 4º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.  

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 9 de maio de 2017. 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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Lei nº 1.245/17, DE 09 DE MAIO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a criação do Programa Criança Saudável visando propiciar o acompanhamento médico, nutricional e psicológico para crianças nas 

creches do Município.  

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 Esta lei institui, em âmbito municipal, o Programa Criança Saudável para atender as disposições do art. 208, inciso VII da Constituição 

Federal, no que se refere assistência à saúde, que visa propiciar atendimento médico, nutricional e psicológico para as crianças nas dependências das 

creches públicas:  

 

§ 1° Para a execução dos serviços previstos neste Artigo, serão utilizados profissionais da área de saúde provenientes do quadro do serviço público 

municipal: Médicos Pediatras, Nutricionistas e Psicólogos.  

 

§ 2° Os atendimentos deverão acontecer mensalmente programados e publicados em datas específicas nas dependências da creche.  

 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 9 de maio de 2017. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

Lei nº 1.251/2017, DE 21 DE JUNHO DE 2017. 

Instituiu no Âmbito do Município de Barreiras o mês “Junho Vermelho”, dedicando à campanha de incentivo a Doação de Sangue e dá outras 

providencias. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 Instituído no âmbito do Município de Barreiras o mês “Junho Vermelho”, dedicado à campanha de incentivo a doação de sangue. 

 

Art. 2° O “Junho Vermelho” passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos do município de Barreiras a ser realizado anualmente no mês de 

junho de cada ano. 

 

Art. 3° A eventual campanha de incentivo à doação de sangue de que trata o artigo 1° desta Lei poderá ser realizada por meio de ações e campanhas 

a cada mês de junho e ficarão a cargos dos órgãos Públicos Municipais, fazendo parte do calendário anual de realizações da pasta. 

 

Art. 4° Fica autorizada a Secretaria de Saúde do Município de Barreiras a realizar a cada ano a critério dos seus gestores, cooperação com a iniciativa 

privada, com entidades civis e organizações profissionais e cientificas, campanhas de incentivo e conscientização visando aumentar o número de 

doadores. 

 

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta lei correção por conta de dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta dias), contado da data de sua publicação. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 21 de junho de 2017. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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Lei nº 1.252/17, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

 

Institui o “Dia do Skatista” e a “Semana Municipal do Skatista” no Município de Barreiras e da outras providências. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 instituído no Município de Barreiras, o “Dia do Skatista”, a ser comemorado anualmente, no dia 21 de junho. 

 

Parágrafo único. Anualmente, na mesma semana do mês de junho, em que será celebrado o dia do Skatista, será também instituída a “Semana 

Municipal do Skatista”. 

 

Art.2º A Semana Municipal do Skatista tem por finalidade: 

 

I- fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento do esporte no Município; 

 

II- incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento do esporte; 

 

III- criar espaços para os skatistas discutirem questões, locais, relacionadas com o tema; 

 

IV- viabilizar, profissionalizar e apresentar alternativas para o esporte; 

 

V- A Semana Municipal do Skatista deverá ser realizada pela Prefeitura Municipal de Barreiras e em parceiras com outras entidades e/ou órgãos 

interessados. 

  

Art.3º As comemorações referentes à “Semana Municipal Skatista” de que trata esta Lei, passará a integrar o calendário oficial de eventos realizados 

no Município de Barreiras. 

 

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 27 de junho de 2017. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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Lei nº 1.256/17, DE 5 DE JULHO DE 2017. 

Determina a fixação de placa informando o número telefônico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de ensino público e privado do Município de 

Barreiras e dá outras providências 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que Ihe 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 Os estabelecimentos de ensino público e privado do Município de Barreiras deverão fixar, em local visível e de fácil acesso, placa com o 

número do Conselho Tutelar da respectiva circunscrição. 

  

Parágrafo Único. Havendo mudança do número de telefone do Conselho Tutelar, os estabelecimentos de ensino mencionados no caput deste artigo 

deverão atualizar as placas.   

 

Art. 2º A placa de que trata o artigo 1º desta Lei deverá possuir:  

  

I – dimensões mínimas de 0,80m x 0,50m; 

II – ser legível, com caracteres compatíveis; 

III – ser fixada em locais de fácil visualização ao público em geral.  

  

Art. 3º O descumprimento desta Lei, por parte de estabelecimento de ensino privado, acarretará multa equivalente a 50 (cinquenta) UFMs.   

 

Parágrafo único. No caso de descumprimento desta Lei por parte de estabelecimento de ensino público, será apurada a responsabilidade disciplinar 

do respectivo diretor.   

 

Art. 4º O Poder Executivo Municipal poderá designar órgão responsável para fiscalizar o fiel cumprimento desta Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 5 de julho de 2017. 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº. 799/2017 

 

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os servidores adiante designados, JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS, professor, Matrícula funcional nº. 4313, a servidora KATIÚSCIA 

DE CARVALHO SANTOS, professora, Matrícula funcional nº. 1922; e a servidora ALDECI OLIVEIRA QUEIROZ MOREIRA professora, Matrícula 

funcional nº. 102, para, sob a presidência do primeiro:  

 

Realizar o levantamento de vagas reais, área urbana, nos seguintes grupos: 

 

a) Vagas reais para educação infantil; e ensino fundamental anos iniciais; 

b) Vagas reais para ensino fundamental anos finais. 

 

Art. 2º- Objetiva o levantamento a abertura de chamada para requerimento de ampliação de jornada de trabalho por meio de enquadramento de 
professores, de que trata o art. 26 e seguintes da lei 768/2007, destinado ao preenchimento de vagas reais no quadro efetivo da rede municipal de 
ensino. 
 

Art. 3º - Esta Comissão tem o prazo de 10 dez dias, a contar da data da publicação desta portaria para conclusão dos trabalhos. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Barreiras –BA, 23 de novembro de 2017. 

 

Cátia Pereira Aires de Alencar 
Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Esporte e Lazer. 
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