PORTARIA Nº148, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.
Exonera Servidor Lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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 Exonerar o Servidor José Henrique Ricardo Silva, do cargo de Coordenador Especial, da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito em 28 de janeiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
-Prefeito de Barreiras-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS – BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA AULAS DE CAPOEIRA 2019
A Prefeitura de Barreiras – BA torna público aos interessados que as inscrições para aulas de Capoeira do primeiro semestre de 2019 poderão ser
efetivadas no prazo e condições deste Edital, em conformidade com os termos expostos a seguir.
1– DA FINALIDADE
As inscrições para o primeiro semestre de 2019 tem por finalidade o preenchimento das vagas disponibilizadas para as aulas ofertadas para as
modalidades de Capoeira na rede publica de ensino, incentivando a cultura e arte-educação. A responsabilidade pela organização e coordenação dos
cursos oferecidos é da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer através da Diretoria de Cultura.
2– DAS INSCRIÇÕES
2.1

– As inscrições serão gratuitas e realizadas, no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, de 08 às 12h das 14h ás 18 horas, na Diretoria de

Cultura – Praça Castro Alves, S/N - Centro, Barreiras - BA, 47800-140 – Palácio das Artes.
2.2

– São requisitos essenciais para concorrer às vagas para, por prioridades:

1º Estudantes da rede pública municipal, sendo 70 vagas;
2° Estudantes da rede pública estadual, sendo 25 vagas;
3° Demais pessoas da sociedade, sendo 25 vagas.
2.3. – Para se inscrever para as aulas de capoeira os estudantes tem que ter idades mínimas conforme discrição:
2.4. – Para se inscrever na aula de capoeira os estudantes tem que ter idade mínima de 10 anos. Serão ofertadas turmas de conforme faixa etária:
2.5.1. – Infantil 10 a 12 anos;
2.5.2. – Juvenil 13 a 17 anos;
2.5.3. – Adulto a partir dos 18 anos.
2.3. – No ato da inscrição será preenchido o Formulário de Inscrição, firmado o Termo de Responsabilidade e deverão ser entregues os seguintes
documentos:
a)

Cópia da certidão de nascimento ou do documento de identidade (RG);

b)

Cópia do CPF;

c)

Comprovante de residência;

d)

Declaração ou comprovante de escolaridade;

e)

02 fotos 3X4.
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f)

Crianças com 07 (sete), anos devem apresentar autorização dos pais para frequentar as aulas;

Parágrafo único – A falta de algum dos documentos solicitados no item 2.3 deste edital invalidará a inscrição.
3. DAS VAGAS
3.1. – Serão ofertas 120 vagas nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) sendo três encontros semanais com duração de 1h00.
Sendo 60 vagas turnos vespertino e matutino e 40 noturno.
3.2. Sendo a demanda de vagas maior que a oferta apresentada neste Edital no item 3.1, será obedecida a ordem de realização de inscrições e os
demais alunos interessados fora do número de vagas ofertadas, comporão cadastro de reserva.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
4.1. - As turmas serão organizadas conforme planejamento da Diretoria de Cultura;
4.2. - Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Diretoria de Cultura.

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Cátia Pereira Aires Alencar
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA A ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO ANTONINHO SAMPAIO . 2019

A Prefeitura de Barreiras – BA torna público aos interessados que as inscrições para os cursos de música, teatro e dança do primeiro semestre de
2019 poderão ser efetivadas no prazo e condições deste Edital, em conformidade com os termos expostos a seguir.

1 – DA FINALIDADE
As matriculas para o primeiro semestre de 2019 tem por finalidade o preenchimento das vagas disponibilizadas para os cursos ofertados para as
modalidades de música, incentivando a cultura e arte-educação. A responsabilidade pela organização e coordenação dos cursos oferecidos é da
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer através da Diretoria de Cultura.

2 – DAS INSCRIÇÕES
2.1

– As inscrições serão gratuitas e realizadas, no período de 28/02/2019 a 01 02/ 2019, de 08 às 12h das 14h ás 18 horas, na secretaria da
Escola de Música Antoninho Sampaio – Rua Alferes Tiradentes S/N –1º andar, Centro Cultural Rivelino de Carvalho. Fone 3611-3499.

2.2 – São requisitos essenciais para concorrer às vagas para os cursos, por prioridades:
1º Estudantes da rede pública municipal, sendo 150 vagas;

2° Estudantes da rede pública estadual, 20 sendo vagas;

3° Demais pessoas da sociedade, sendo 22 vagas.
2.3. – Para se inscrever para os cursos de música os estudantes tem que ter idades mínimas conforme tabela:

INSTRUMENTOS
Violão

FAIXA ETARIA
A partir dos 10 anos

Violino

A partir dos 10 anos

Viola De Arco

A partir dos 12 anos

Teclado

A partir dos 08 anos

Trombone

A partir dos 14 anos

Trompete

A partir dos 14 anos

Tuba

A partir dos 16 anos

Bombardino

A partir dos 14 anos

Percussão

A partir dos 13 anos

Flauta Doce

A partir dos 07 anos

Flauta Transversal

A partir dos 12 anos

Gaita

A partir dos 07 anos

Calrienta

A partir dos 10 anos
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2.4. – No ato da inscrição será preenchido o Formulário de Inscrição, firmado o Termo de Responsabilidade e deverão ser entregues os seguintes
documentos:

a) Cópia da certidão de nascimento ou do documento de identidade (RG);
b) Cópia do CPF;
c) Comprovante de residência;
d) Declaração ou comprovante de escolaridade;
e) 02 fotos 3X4;
f) Crianças de 07 anos devem apresentar autorização escrita dos pais para frequentar as aulas;
Parágrafo único – A falta de algum dos documentos solicitados no item 2.3 deste edital invalidará a inscrição.
3. DAS VAGAS
3.1. - A Escola de Música Antoninho Sampaio estará ofertando vagas para modalidades de instrumentos de cordas, sopro e percussão nos turnos
matutino, vespertino e noturno, conforme tabela abaixo. Totalizando 193 vagas.

INTRUMENTOS
Violão
Violino
Viola De Arco
Percussão
Trompete
Trombone
Bombardino
Saxofone
Tuba
Flauta Doce
Gaita
Clarineta

NÚMERO DE VAGAS
40
03
04
22
18
12
09
17
06
24
10
28

3.2. - Sendo a demanda de vagas maior que a oferta apresentada neste Edital no item 3.1, será obedecida a ordem de realização de inscrições e os
demais alunos interessados fora do número de vagas ofertadas, comporão cadastro de reserva.
4.

Das disposições finais

4.1. - As turmas serão organizadas conforme planejamento da secretaria da escola de música;
4.2. - Os casos omissos neste edital serão deliberados pela secretaria da escola de música.

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Cátia Pereira Aires Alencar
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO 2019
A Prefeitura de Barreiras – BA torna público aos interessados que as inscrições para os cursos de teatro do primeiro semestre de 2019 poderão ser
efetivadas no prazo e condições deste Edital, em conformidade com os termos expostos a seguir.

3 – DA FINALIDADE
As matriculas para o primeiro semestre de 2019 tem por finalidade o preenchimento das vagas disponibilizadas para os cursos ofertados para as
modalidades de teatro incentivando a cultura e arte-educação. A responsabilidade pela organização e coordenação dos cursos oferecidos é da
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer através da Diretoria de Cultura.

4 – DAS INSCRIÇÕES

4.1

– As inscrições serão gratuitas e realizadas, no período de 28/01/2019 a 01/02/2019, de 08 às 12h das 14h ás 18 horas, na secretaria da Escola
Municipal de Teatro – Praça Landulfo Alves, n° 26 - Centro, Barreiras - BA, 47800-140 - Antigo prédio da UMOB.

4.2 – São requisitos essenciais para concorrer às vagas para os cursos, por prioridades:
1º Estudantes da rede pública municipal, sendo 60 vagas;

2° Estudantes da rede pública estadual, sendo 25 vagas;

3° Demais pessoas da sociedade, sendo 25 vagas;

2.3. – Para se inscrever para os cursos de teatro os estudantes tem que ter idade mínima conforme 07 anos.

2.4. – No ato da inscrição será preenchido o Formulário de Inscrição, firmado o Termo de Responsabilidade e deverão ser entregues os seguintes
documentos:

g) Cópia da certidão de nascimento ou do documento de identidade (RG);
h) Cópia do CPF;
i)

Comprovante de residência;

j)

Declaração ou comprovante de escolaridade;

k) 02 fotos 3X4.
l)

Crianças com 07 (sete), anos devem apresentar autorização dos pais a participarem das aulas;

Parágrafo único – A falta de algum dos documentos solicitados no item 2.3 deste edital invalidará a inscrição.
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3.DAS VAGAS

3.1. - A Escola Municipal de Teatro estará ofertando 110 vagas nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) sendo dois encontros semanais com
duração de 2h30.
3.2. - Sendo a demanda de vagas maior que a oferta apresentada neste Edital no item 3.1, será obedecida a ordem de realização de inscrições e os
demais alunos interessados fora do número de vagas ofertadas, comporão cadastro de reserva.

4. Das disposições finais

4.1. - As turmas serão organizadas conforme planejamento da secretaria escolar da escola de teatro;

4.2. - Os casos omissos neste edital serão deliberados pela secretaria da escola de teatro;

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Cátia Pereira Aires Alencar
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
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RETIFICAÇÃO
Boletim Informativo nº 001/2019

Nos termos e conformidade dos dispositivos regulamentadores vigentes, faz-se público, para conhecimento dos interessados que esta Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) Barreiras – BA, quando das sessões realizadas especificadas, com as seguintes decisões.
Onde se lê:
PLACA

Nº AIT

DATA DO JULGAMENTO

Nº RECURSO

JSG-6553

343

09/01/2019

RJ105

PLACA

Nº AIT

DATA DO JULGAMENTO

Nº RECURSO

JSG-6553

343

09/01/2019

RJ105

RESULTADO
SEM PROVIMENTO

Leia-se:
RESULTADO
COM PROVIMENTO

Atenciosamente,

Rosetânia da Silva Ramos
Sub. Diretora
SEC. de SEG. Cidadã e Trânsito.
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 01-A/2018

Proc. Adm: 0987/2018, Pregão Eletrônico N° 018/2018 - Órgão – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras/BA, Empresa: DISOMED DISTRIBUIDORA
OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 00.301.048/0001-30. Objeto: Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de
Equipamentos e Instrumentos Odontológicos, Medicamentos e Manipulados, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras/BA. Contrato n°
01-A/2018. Valor Global. 310.049,99 (trezentos e dez mil e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Ass.: 08/01/2019. Prazo 12 meses. Fund.
Legal: lei nº 8.666/93 e suas alterações.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

