DECRETO Nº 65, DE 11 FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre a proibição de aglomerações e uso de equipamentos sonoros nos circuitos do Carnaval de Barreiras, no período de 12 a 17 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;
CONSIDERANDO a potencialidade de aglomeração de pessoas em razão dos festejos em celebração ao “Carnaval”, 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 dos circuitos tradicionais do carnaval da cidade de Barreiras, Circuito Aguinaldo Pereira, Circuito Zé de Hermes e
Circuito Rio de Ondas, no período de 12 a 17 de fevereiro, a realização de eventos festivos que geram aglomerações.
Art. 2º. Fica proibida, no período de 12 a 17 de fevereiro, a realização de todo e qualquer tipo de apresentação musical em estabelecimentos
localizados na extensão dos circuitos tradicionais do carnaval da cidade de Barreiras, mencionados no artigo 1º, inclusive nos estabelecimentos
localizados no “Centro Histórico”.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras-BA, 11 de fevereiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras

RETIFICAÇÃO
PORTARIA N°283, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.
A Portaria nº 283/2021, de 01 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a nomeação para cargo coordenadora, da Secretaria Municipal de Saúde,
publicada no Diário Oficial do Município, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (...) Regiane Ribeiro dos Santos (...).
Leia-se: (...) Regiane Ribeiro dos Santos Silva (...).

Gabinete do Prefeito em 12 de fevereiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e
considerando o contido no Edital nº 001/2019, resolve:
TORNAR PÚBLICO
A CONVOCAÇÃO dos selecionados relacionados no anexo para comparecerem ao departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal
de Saúde, localizada no Centro Empresarial de Barreiras, Avenida Barão do Rio Branco, nº149, Vila Rica, Barreiras - BA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a partir desta publicação, no horário de 8h às 12h e de 14h ás 18h, com a documentação necessária (cópias legíveis acompanhadas dos
originais ou autenticadas), conforme itens 2.1 e 15.1 do Edital 001/2019.

a) Declaração de inexistência de impedimento para assumir o emprego, consubstanciada no não exercício de outro emprego, emprego ou função
pública;
b) Declaração atualizada dos respectivos bens;
c) Certidão de quitação de obrigações eleitorais;
d) Certidão de quitação de obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino);
e) Carteira profissional emitida pelo conselho da classe;
f) Prova da idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) Laudo médico relativo à deficiência de que é portador, contendo o Código Internacional da Doença – CID (para as pessoas com deficiência);
h) Prova do atendimento das exigências da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3298/99;
i) Prova da escolaridade mínima completa, da habilitação específica, e do preenchimento dos demais requisitos exigidos no Anexo I deste Edital, para
o emprego pretendido;
j) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;
k) Os Candidatos que tenham participado do Processo Seletivo com no mínimo 16 (dezesseis) anos de idade, só poderão ser empossados nos
respectivas funções após completarem 18 (dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 (dezoito) anos para
ser empossado;
l) Ter escolaridade exigida para o exercício da função mediante diploma de Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC;
m) Apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, Certidão de Nascimento ou Casamento, Fotografia
3x4 colorida e recente;
n) Título de eleitor;
o) Comprovante de residência atualizado;
p) Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com a função de opção do Candidato, comprovada por meio de análise da
Comissão Especial do Processo Seletivo, que emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade com a
função;
q) Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço declarado, comprovando a inexistência de ações civis e
criminais (com trânsito em julgado).
r) Declaração de acúmulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira.

A não apresentação completa dos documentos solicitados ou o não comparecimento nas datas e horários estipulados neste Edital implica na exclusão
do convocado no Processo Seletivo.

Barreiras - BA, em 12 de fevereiro de 2021.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 012/2021
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 licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 012/2021 Objeto: Registro de Preços para aquisição de
equipamentos eletrônicos (linha branca), requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Sessão de Abertura: 24/02/2021 às
10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº 856756. André Avelino de
Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 11 de fevereiro de 2021.
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