PORTARIA N°206, DE 04 DE MAIO DE 2018
Dispõe sobre a nomeação para o cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear para o cargo de Secretária da Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, junto ao Município de Barreiras a Sra. Deise Araújo Costa Santana.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 04 de maio de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 203 DE 04 DE MAIO DE 2018.
Prorroga o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 485/2018.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei nº 617/2003.

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 485/2018, instaurado pela Portaria
nº 177, de 04 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial deste Munícipio, Edição 2694 de 06 de abril de 2018 – Ano 12, alterada pela Portaria nº 179,
de 10 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial deste Munícipio, Edição 2697 de 11 de abril de 2018 – Ano 12.

Art. 2º ESTABELECER que esta Portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

Versiany de Paula Moreira Roque
Secretária Municipal de Administração e Planejamento
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LEI ORDINÁRIA Nº 089, DE 17 DE ABRIL DE 2018.
Declara de Utilidade Pública Municipal a –ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA THE LIONS”.

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 declarada de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA THE LIONS, inscrita no CNPJ sob o nº 20.394.614/0001-02, com
sede na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 495, Bairro Santa Luzia, CEP. 47.800-792, Barreiras-Bahia.

Art. 2º À entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de abril de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 090, DE 17 DE ABRIL DE 2018.
Declara de Utilidade Pública Municipal a – ONG WHARTON INSTITUTE/Preservar é vida”.

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 declarada de Utilidade Pública Municipal a ONG WHARTON INSTITUTE/PRESERVAR É VIDA, inscrita no CNPJ sob o nº
27.655.808/0001-63, com sede na Travessa 19 de Maio, nº 181, Centro, CEP. 47.800-196, Barreiras-Bahia.

Art. 2º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública caso a entidade:
I – Substituir os fins constantes do Estatuto ou deixar de cumprir as disposições estatutárias;
II – Alterar a sua denominação e, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da averbação no Registro Público, não comunicar a ocorrência ao
departamento competente da administração pública municipal local.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de abril de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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LEI N° 1.292, DE 25 DE ABRIL DE 2018
Revoga a Lei 832, de 30 de abril de 2009 e Institui o Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no Município de Barreiras – BA.
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° - Revoga-se a Lei 832 de 30 de abril de 2009 e Fica instituído o Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no município de
Barreiras/BA, na forma prevista nesta Lei.
Art. 2° - Esta Lei estabelece às definições, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no
Município de Barreiras e qualifica os empreendimentos econômicos solidários, com vistas a fomentar a economia solidária e o trabalho associativo
e cooperativo.
Parágrafo Único – As diretrizes, os princípios e os objetivos fundamentais do Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária integram-se
às estratégias gerais de desenvolvimento sustentável, visando à promoção de atividades autogestionárias e o incentivo aos emp reendimentos
econômicos solidários e sua integração em redes de cooperação na produção, comercialização e consumo de be ns e serviços.
Art. 3° - Para fins desta Lei, a economia popular e solidária abrange as atividades de organização da produção de bens e de serviços, da
distribuição, do consumo e do crédito, observados o princípio da autogestão, da cooperação e da solidar iedade, a gestão democrática e
participativa, a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local integrado e sustentáv el, o respeito ao meio
ambiente, a valorização do ser humano, do trabalho e da cultura local.
Art. 4° - São os princípios norteadores dos empreendimentos de Economia Popular e Solidária:
I.

– Administração democrática;

II.

Soberania das assembleias;

III.

Garantia da adesão livre e voluntária;

IV.

Desenvolvimento das atividades de forma ambientalmente sustentável;

V.

Desenvolvimento de atividades em cooperação entre empreendimentos e redes da mesma natureza ou
complementares;

VI.

Exercício e demonstração da transparência na gestão dos recursos e na justa distribuição dos resultados; e

VII.

Estímulo à participação efetiva dos membros no fortalecimento de seus empreendimentos.

Art. 5° - São objetivos do Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no Município de Barreiras – BA:
I.

Contribuir para a concretização dos preceitos constitucionais que garantem aos cidadãos o direito a uma vida digna;

II.

Estimular e fortalecer a organização e a participação social em empreendimentos de economia popular e solidária;

III.

Estimular e fortalecer o associativismo e o cooperativismo que se caracterizem como empreendimento da economia
solidária.

IV.

Reconhecer e fomentar as diferentes formas organizativas de empreendimentos qualificados nos termos desta Lei
como economia popular e solidária.

V.

Contribuir para geração de riqueza, a melhoria de qualidade de vida e a promoção de justiça social;

VI.

Promover o acesso da economia popular e solidária aos fundos públicos estaduais e federais, aos intrumentos de
fomentos, aos meios de produção, aos mercados e ao conhecimento e às tecnologias sociais necessárias ao seu
desenvolvimento;

VII.

Apoiar ações que aproximem consumidores e produtores, de modo a impulsionar práticas relacionadas ao consumo
consciente e ao comércio justo e solidário; e

VIII.

Promover práticas produtivas ambientalmente sustentáveis.

Art. 6° - O Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no Município de Barreiras – BA organiza-se nos eixos da educação, formação,
fomento a produção e comercialização, fomento aos empreendimentos econômicos solidários em redes de cooperação e apoio à pesquisa e ao
desenvolvimento e apropriação adequada de tecnologias.
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Parágrafo Único - O Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária no Município de Barreiras – BA poderá também atender aos beneficiários
de programas sociais desenvolvidos por órgãos governamentais Federais, Estaduais ou Municipais, desde que desejem se organizar em
empreendimentos econômicos solidários.
Art. 7º - Para a consecução dos objetivos do Programa Municipal de Fomento à Economia Popular e Solidária, o Poder Público Municipal poderá
valer-se dos seguintes instrumentos:
I.

cursos para capacitação, educação, formação e treinamento de integrantes dos empreendimentos da economia popular
e solidária;

II.

espaços físicos em bens públicos municipais;

III.

assessoria técnica para a elaboração de projetos econômicos;

IV.

incubação e apoio técnico para a realização de eventos, bem como para a criação e a recuperação dos
empreendimentos da economia popular e solidária;

V.

apoio à promoção comercial e à constituição de demanda, por meio de assessoria técnica, abertura de mercados,
compras governamentais e estímulo ao consumo dos produtos da economia popular e solidária;

VI.

apoio à pesquisa, à inovação, ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias apropriadas aos empreendimentos;

VII.

apoio jurídico e institucional à constituição de empreendimentos da economia popular e solidária;

VIII.

convênios com órgãos públicos, entidades e programas internacionais, bem como incentivo à participação em licitações
públicas municipais; e

IX.

serviços temporários de áreas específicas, como contabilidade e marketing, assistência jurídica, captação de recursos,
gestão empresarial, planejamento estratégico, gestão ambiental, recursos humanos, técnicas de produção, contratos
com financiadores e contatos com instituições de pesquisa científica e mercadológica.

§ 1º - Os cursos, o apoio técnico e jurídico, os serviços temporários e a incubação deverão observar os princípios e os conceitos que regem a
economia popular e solidária.
§ 2º - O instrumento referido no inc. V do caput deste artigo consiste na busca de alternativas para comercializar e divulgar a produção dos
empreendimentos, mediante o incentivo à instalação de centros de comércio e de feiras e à introdução de novos produtos e serviços no mercado
interno e externo, bem como mediante o auxílio à articulação de redes de agentes que promovam o consumo solidário e o comércio justo.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer condições, parâmetros e critérios diferenciados para o acesso dos empreendimentos
econômicos populares e solidários às compras governamentais, como elemento propulsor do desenvolvimento sustentável.
Parágrafo Único – O tratamento diferenciado e simplificado nas licitações públicas previsto no caput deste Artigo aplica-se aos empreendimentos
econômicos populares e solidários que possuam forma societária compatível com o desenvolvimento de atividades econômicas e que tenhas auferido,
no ano-calendário anterior, ingresso até o limite definido no inciso II do caput do Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado celebrar convênios com entidades públicas Federais, Estaduais e Municipais, além de
Organizações Não Governamentais - ONG’s e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP devidamente regulamentadas, para o
atendimento dos objetivos previstos nesta Lei.
Art. 10º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Barreiras, em 25 de abril de 2018.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal de Barreiras
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – N° 008/2018

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 008/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada na
confecção e impressão de materiais gráficos, requisitado pela Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento. Sessão de Abertura:
16/05/2018 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, 03 de maio de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ME/EPP
PREGÃO PRESENCIAL – N° 009/2018

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 009/2018. Objeto: Aquisição de Materiais Esportivos,
requisitado pela Requisitado pela Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social e Trabalho. Sessão de Abertura: 17/05/2018 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, 03 de maio de 2018.
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EDITAL DE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
2º PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO
RESERVA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO.
A Prefeitura de Barreiras, Estado da Bahia, DIVULGA, o indeferimento das inscrições dos candidatos abaixo relacionados:

NOME
JANAÍNA BIANA SCHER

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
20.964.675-60 SSP/BA
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2017
Proc. Adm. Nº 539/2018- Concorrência nº 001/2017- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: MM CONSULTORIA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 06.050.189/0001-03. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada
para executar serviços de limpeza Pública Urbana no Município de Barreiras-BA, abrangendo coleta, transporte de lixo domiciliar e comercial e demais
itens licitados. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura e reposição de saldo
no valor de R$ 17.429.788,56 (dezessete milhões quatrocentos e vinte e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
Assinatura: 20/04/2018. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho.
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