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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Prefeitura de Barreiras intensifica fiscalização para combater aglomerações em 
cumprimento ao novo decreto de enfrentamento à Covid - 19

O enfrentamento ao Coronavírus se tornou uma meta diá-
ria e tem mobilizado todas as equipes da gestão municipal, 
em Barreiras. A partir do novo Decreto Municipal n° 116 
de 17 de abril, foi formada uma força-tarefa envolvendo 
equipes da Vigilância Sanitária, Secretarias de Meio Am-
biente; e Segurança Cidadã e Trânsito com apoio da Guar-
da Civil Municipal e Polícia Militar, que atuam também 
aos finais de semana, verificando se as medidas preventivas 
contra o Coronavírus, como: escalonamento no horário de 
funcionamento do comércio, proibição de vendas de bebi-
das alcoólicas e toque de recolher estão sendo cumpridas.
A fiscalização atuou no sábado (24) e domingo (25) toman-
do medidas de proteção à saúde pública, com equipes divi-
didas nos turnos das 8h às 18h e das 19h às 00h. As equipes 
fiscalizaram áreas de lazer às margens do Rio de Ondas, nas 
localidades de Angélica Ayres e Três Bocas com campanhas 
educativas do uso de máscara, higienização das mãos e verifi-
cando os horários de funcionamento de bares e restaurantes.
Nas rondas noturnas, três equipes atuaram notifican-

do cinco estabelecimentos para o encerramento das 
atividades e interditando parcialmente 14 bares locali-
zados no Centro, bairro Bandeirantes, Sandra Regina 
e Morada da Lua, ainda nos bairros Santa Luzia e Vila 
Regina, dois comércios foram interditados imediata-
mente, após descumprirem notificações já emitidas an-
teriormente. De acordo com o diretor da Visa, Canuto 
Aires Júnior, as fiscalizações são realizadas diariamente 
pela manhã e pela tarde, com plantões durante os próxi-
mos 15 dias, mas a população pode ajudar denunciando.
“É muito importante esta força-tarefa com apoio das secre-
tarias, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, que estão 
trabalhando diariamente com nossos fiscais em campo. Este 
fim de semana mesmo com as rondas com três equipes no-
turnas, foi bem difícil, ainda assim conseguimos abranger 
vários bairros ao mesmo tempo. Averiguamos horários de 
fechamento, venda de bebidas alcoólicas, funcionamento e 
toque de recolher. A nossa maior preocupação foi com as 
festas em chácaras particulares e residências, os jovens esta-
vam bebendo e curtindo como se não enfrentássemos uma 
pandemia mortal e isso não será permitido. O nosso objeti-
vo não é aplicar multa, interditar ou fechar estabelecimen-
tos, mas sim, cuidar da saúde pública, orientar a população, 
e para isso precisamos contar com a colaboração dos donos 
de bares e restaurantes, agora, caso haja descumprimento 
do decreto, agiremos dentro da legalidade”, disse o diretor.
O diretor Canuto informou que as fiscalizações continuam 
durante a semana, e de acordo com o artigo 8º, Decreto Mu-
nicipal nº 116, o não cumprimento das medidas estabeleci-
das, será caracterizado como infração à legislação municipal 
e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, in-
clusive no que couber, cassação de licença de funcionamento.
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 

PROCESSO ADM Nº. 0050/2021 

 

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021; OBJETO: CHAMAMENTO 
PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO pessoas jurídicas para prestação de 
serviços Médicos em Plantões de Urgência e Emergência na base móvel do 
SAMU 192 e Centro de Triagem do COVID-19 em atendimento dos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS em apoio ao desenvolvimento das atividades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Barra/BA.; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de 
Licitações, da Prefeitura Municipal da Barra, à Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-
000, TEL: (74) 3662-2101, Barra- Bahia a partir do dia 26/04/2021; Local de 
Retirada do Edital:  na PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA - BA, no endereço 
acima ou no endereço eletrônico licitacao@barra.ba.gov.br 
 
 

Barra, Ba 26 de abril de 2021 
 
 
 

EUFRÁSIA JANAINA DE OLIVEIRA CUNHA  
PRESIDENTE 

DECRETO Nº 193/2021 
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EXTRATO DE CONTRATO 

Retificar Publicação 
Edição nº 5454 Gazeta do Oeste 

 
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, vem retificar e ratificar a publicação no 
Diário Oficial do Município, Edição nº 5454 de 24/03/2021, folha 02, ONDE-SE-
LÊ: VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 195.000,00 (cento noventa e cinco mil 
reais). LEIA-SE: VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 178.500,00 (cento e setenta 
e oito mil e quinhentos reais), referente ao CONTRATO Nº 039/2021. Serra 
Dourada, Bahia, 28 de abril de 2021. 

 
PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI 
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