DECRETO Nº 47, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas municipais; altera o Decreto nº 281, de 30 de novembro de 2020
e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 9º do Decreto nº 85, de 16 de maio de 2020, segundo o qual “as medidas de enfrentamento e prevenção à
Covid-19, previstas neste Decreto, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município”;

CONSIDERANDO que dentre as medidas de enfrentamento e prevenção à Covid-19 foi deliberado pela não realização de atos festivos em
comemoração ao carnaval no âmbito do município;

CONSIDERANDO a reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito deste município, bem como as deliberações e recomendações emanadas do
Comitê de Operações de Emergência-COE, cuja posição levou em conta que a quantidade diária de pessoas com teste positivo para Covid-19 ainda é
alta e que a curva não é descendente;

DECRETA:

Art. 1º. O artigo 2º do Decreto nº 281, de 30 de novembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. Ficam suspensas até o dia 15 de fevereiro de 2021 as aulas presenciais nas escolas públicas municipais e das instituições privadas de ensino
formal”.

Art. 2º. Os dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2021 não serão considerados “ponto facultativo”, devendo haver expediente normal nos órgãos da
Administração Pública Municipal.

Art. 3º. As medidas previstas neste Decreto serão avaliadas permanentemente pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE,
instituído pelo Decreto nº 52/2020, que poderá adotar providências adicionais ao enfrentamento do coronavírus.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 29 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras
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DECRETO Nº 48, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a proibição de realização de festejos, no perímetro da orla do cais deste município, no dia 02 de fevereiro de 2021 e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 9º do Decreto nº 85, de 16 de maio de 2020, segundo o qual “as medidas de enfrentamento e prevenção à
Covid-19, previstas neste Decreto, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município”;
CONSIDERANDO a reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito deste município, bem como as deliberações e recomendações emanadas do
Comitê de Operações de Emergência-COE, cuja posição levou em conta que a quantidade diária de pessoas com teste positivo para Covid-19 ainda é
alta e que a curva não é descendente;
CONSIDERANDO a potencialidade de aglomeração de pessoas em razão dos festejos em celebração ao “Dia de Iemanjá”, tradicionalmente
comemorado no dia 02 de fevereiro, bem como o dever do Município de adotar medidas que contribuam para mitigar os impactos da pandemia
provocada pela Covid-19;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art.
196 da Constituição Federal;

DECRETA:
Art. 1º. Fica proibida, na extensão da orla do cais da cidade de Barreiras, a realização de festejos em celebração ao “Dia de Iemanjá”.

Art. 2º. Fica proibida, no dia 02 de fevereiro de 2021, a realização de todo e qualquer tipo de apresentação musical em estabelecimentos localizados
na extensão da orla do cais da cidade de Barreiras, inclusive nos estabelecimentos localizados no “Centro Histórico”.

Art. 3º. Fica proibida, no dia 02 de fevereiro de 2021, a comercialização de bebida alcoólica em estabelecimentos localizados na extensão da orla do
cais da cidade de Barreiras, inclusive nos estabelecimentos localizados no “Centro Histórico”.

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais deverão adotar as medidas necessárias para bloquear o acesso do público às prateleiras, freezers, geladeiras e
demais locais de armazenamento de bebidas alcoólicas.

§ 2º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação municipal, sem prejuízo da apuração de
ilícitos criminais eventualmente praticados, decorrente de infração à medida sanitária (art. 268 do Código Penal), e, ainda, a interdição do
estabelecimento, pelo prazo de 15 (quinze), podendo acarretar a cassação do alvará de funcionamento.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 29 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras
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AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO – N° 005/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 201/2020, torna público
para conhecimento dos interessados a REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico- Nº 005/2021 Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de
aparelhos de ar-condicionado novos e cortinas de ar com etiqueta de eficiência energética, devidamente instalados, requisitado pela Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento. Sessão de Abertura: 10/02/2021 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 852906. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 28 de janeiro de
2021.
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