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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Prefeitura de Barreiras oferece 1.401
vagas para cargos de nível fundamental, mé-
dio e superior, com salários de R$ 380,00 a
R$ 1.749,02. “Este concurso será realizado
de forma totalmente legal. Vamos suprir o qua-
dro de profissionais da prefeitura de forma
isenta”, disse o Prefeito Saulo Pedrosa.

Durante oito meses uma comissão ana-
lisou em todas as secretarias e departamen-
tos a necessidade de diversos profissionais,
a fim de realizar o levantamento dos cargos
necessários.

“Fizemos um trabalho sério e compro-
metido com os interesses da nossa popu-
lação. O objetivo do concurso é de dina-
mizar os serviços prestados pela prefei-
tura, profissionalizar a administração pú-
blica com um quadro administrativo qua-
lificado que ficará permanente indepen-
dente de qual seja o gestor”, disse o che-
fe de gabinete Paulo Baqueiro.

O concurso será executado pela Funda-
ção de Administração e Pesquisas Econô-
mico-Social – FAPES. Para o nível superi-
or, fundamental e professor nível 1, as pro-
vas serão realizadas no dia 20 (14 às 18h)
já para o nível médio serão aplicadas no dia
27 (14 às 18h).

“Mais de quatorze mil pessoas se ins-
creveram nesse concurso. Vamos dinami-

Definidas as datas das provas do concurso público

Mais de 14 mil pessoas se inscreveram para o concurso da prefeitura

No ano passado o prefeito Saulo Pedrosa determinou com a sua
equipe de trabalho, a implantação do projeto de asfaltamento da Rua
José Bonifácio até o Bairro Sombra da Tarde, num total de mais de
3,5 km de extensão.

Centenas de barreirenses serão beneficiados diretamente, através
da implantação de novas linhas de ônibus que integrarão o Loteamento
Mimoso, Bairro Santa Luzia, Vila Nova, Novo Horizonte e Loteamento
Bandeirantes ao centro da cidade.

A inauguração das novas linhas de ônibus será nessa terça, 08, às
08h, em frente a Escola Santa Luzia. “Estamos atendendo a um
antigo anseio dessa população, que tinha dificuldade de acesso ao
centro da cidade, principalmente a comunidade do Bairro Santa
Luzia”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Novas linhas de ônibus serão implantadas no Bairro Santa Luzia

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

zar ainda mais os serviços prestados pela
prefeitura de Barreiras, esperamos melho-
rar a qualidade do atendimento aos cidadãos,
além de diminuir os custos com a terceiri-
zação de diversos serviços que não serão

mais necessários”, finalizou o prefeito.
As informações com os locais onde os

candidatos farão as provas estarão disponí-
veis nos sites: concursos.fapes.org.br ou
www.barreiras.ba.gov.br

Os ônibus interligarão o Bairro Santa Luzia ao centro da cidade
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Retificação 05 do Edital 001/2007 – Concurso Público Municipal
ALTERA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA  O CARGO
DE AUDITOR FISCAL NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/
2007

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas
atribuições legais, torna público e faz saber a quem interessar possa,
as mudanças referentes ao Conteúdo Programático para o Cargo
de Auditor Fiscal no Concurso Público 001/2007:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: AUDITOR FISCAL
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Convergências e diferenças

entre a gestão pública e a gestão privada. Novas tecnologias
gerenciais: reengenharia e qualidade. Impacto sobre a configuração
das organizações pública e sobre os processos de gestão. Excelência
nos serviços públicos. Gestão de resultados na produção de serviços
públicos. O paradigma do cliente na gestão pública. Gerência de
recursos humanos e gestão estratégica. As trajetórias de conceitos
e práticas relativas ao servidor público. Tecnologia da informação,
organização e cidadania. Comunicação na gestão pública e gestão
de redes organizacionais. AUDITORIA: Noções gerais sobre
auditoria: conceituação e objetivos. Distinção entre auditoria interna,
auditoria independente e perícia contábil. Procedimento de auditoria.
Testes de observância. Testes substantivos. Papeis de trabalho.
Matéria evidencial. Normas de execução dos trabalhos de auditoria.
Planejamento de auditoria. Relevância. Risco de auditoria.
Supervisão e controle de qualidade. Estudo e avaliação do sistema
contábil e do controle internos. Aplicação dos procedimentos de
auditoria. Documentação de auditoria. Continuidade normal dos
negócios da entidade. Amostragem estatística. Processamento
eletrônico de dados. Estimativas contábeis. Transações com partes
relacionadas. Transações e eventos subseqüentes. Carta de
responsabilidade da administração. Contingências. Parecer do
auditor. Parecer sem ressalva. Parecer com ressalva. Parecer
adverso. Parecer com abstenção de opinião. Fraude e erro.
Presunção de omissão de receitas: ativos ocultos ou fictícios, passivos
ocultos ou fictícios, saldo credor na conta caixa, suprimentos não
comprovados,diferenças em levantamentos quantitativos por
espécie, diferença em levantamentos econômicos ou financeiros,
omissão de registro de pagamentos efetuados. Auditoria dos
componentes patrimoniais: ativo circulante, ativo realizável a longo
prazo, ativo permanente, passivo circulante, passivo exigível a longo
prazo, resultados de exercícios futuros, patrimônios líquido. Auditoria
das contas de resultados: receitas, despesas e custos. Princípios
fundamentais de contabilidade: normas e pronunciamentos do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC (Resolução 750/93 e
774/94), da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (29/26) e do
Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON (pronunciamento
Técnico – Jan./86). CONTABILIDADE GERAL: Contabilidade:
conceituação, objetivos, campo de atuação e usuários da informação
contábil. Princípios e normas contábeis brasileiras emanadas pelo
CFC – Conselho Federal de Contabilidade. Componentes do
patrimônio: Ativo, passivo e patrimônio líquido – Conceitos, forma
de avaliação e evidenciação. Variação do patrimônio liquido: receita,
despesas, ganhos e perdas. Apuração dos resultados. Conceitos,

forma de avaliação e evidenciação. Escrituração Contábil: método
das partidas dobradas; contas patrimoniais e de resultado;
lançamento contábeis; estorno; livros contábeis obrigatórios e
documentação contábil. Balanço patrimonial. Estrutura, forma de
evidenciação, critérios de elaboração e principais grupamentos. Ativo
circulante, estrutura, evidenciação, conceitos formas e métodos de
avaliação. Tratamento contábil das provisões incidentes. Ativo
realizável a longo prazo – Composição, classificação das contas,
critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas contábeis
e tratamento das provisões. Ativo permanete-investimento –
Formação, classificação das contas, métodos de avaliação,
tratamento contábil específico das participações societárias,
conceitos envolvidos, provisões atinentes, critérios e métodos para
companhias fechadas e abertas. Ativo permanente imobilizado –
itens componentes, métodos de avaliação, tratamento contábil,
processo de reavaliação, controles patrimoniais, processo de
provisionamento, tratamento das baixas e alienações. Ativo
permanente-diferido: tratamento contábil. Itens componentes e
critérios de avaliação. Passivo circulante: Composição, classificação
das contas, critérios de avaliação, aderência aos princípios e normas
contábeis e tratamento das provisões. Passivo exigível a longo prazo:
Estrutura, evidenciação, conceito, formas e métodos de avaliação.
Tratamento contábil das provisões; Resultados de exercícios futuros;
conceito. Contas passíveis de classificação em resultados de
exercícios futuros. Critérios de contabilização apresentação.
Patrimônio liquido: itens componentes, evidenciação, métodos de
avaliação, tratamento contábil, classificação, formas de evidenciação,
distribuição dos resultados, constituição e revisões  de reservas,
ações em tesouraria, alterações e formação do capital social.
Demonstração de resultado do exercício: conteúdo e forma de
apresentação. Apuração e procedimentos contábeis para
identificação do resultado do exercício. Custo dos produtos vendidos
e dos serviços restados. Tratamento contábil e apuração dos
resultados dos itens operacionais e não-operacionais. Resultado bruto
e resultado liquido. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados:
conteúdo, forma de preparação e forma de apresentação, destinação
e distribuição do resultado de exercício. Demonstração das mutações
do patrimônio líquido: Conteúdo, itens evidenciáveis e forma de
apresentação. Demonstração de origens e aplicações de recursos:
conceitos envolvidos, itens componentes, forma de evidenciação,
conceito de Capital Circulante Líquido e apuração do resultado
ajustado. Notas explicativas: Conteúdo, exigências legais de
informações e forma de apresentação. Consolidação das
demonstrações Contábeis: conceitos e objetivos da consolidação,
critérios, obrigatoriedade, tratamento dos resultados não-realizados
e das participações dos minoritários, procedimentos contábeis para
elaboração. Demonstração do fluxo de caixa: conceitos, principais
componentes, formas de apresentação, critérios e métodos de
elaboração e interligação com o conjunto das demonstrações
contábeis obrigatórias. Reorganização e reestruturação de empresa:
processo de incorporação, fusão, cisão e extinção de empresa –
Aspectos contábeis, fiscais e legais da reestruturação social. (os
itens abordados no programa devem estar de conformidade com as
normas atualizadas, exaradas pelo CFC – Conselho Federal de
Contabilidade, CVM – Comissão de Valores Mobiliários e Legislação
Societária). DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito e fontes
do Direito Administrativo – regime Jurídico administrativo. A
administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do
administrador público. Uso e abuso do poder. Organização
administrativa brasileira: princípios, espécies, formas e
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características. Centralização e descentralização da atividade
administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração.
Administração Pública Direta e Indireta. Autarquias, Fundações
Públicas, Empresas Públicas, Sociedades de economia mista.
Entidades paraestatais. Organizações Sociais. Contratos de Gestão.
Poderes Administrativos; poder vinculado, poder discricionário, poder
hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder da policia.
Atos administrativos: conceitos e requisitos, atributos, classificação,
motivação, invalidação. Licitação: conceito, finalidade, principio,
objeto; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação;
modalidades, procedimentos, anulação e revogação; sanções penais;
normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito,
peculiaridade e interpretação; formalização; execução; inexecução,
revisão e rescisão. Serviços públicos: conceitos; classificação;
regulamentação; controle; permissão; concessão e responsabilidade.
Responsabilidade civil do Controle da Administração Pública:
Conceito. Tipo e formas de controle. Controle Interno e Externo.
Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Controle Parlamentar.
Controle pelos Tribunais de Contas. Controle Jurisdicional. Meios
de Controle Jurisdicional. DIREITO CIVIL E COMERCIAL:
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Pessoa Natural.
Conceito, capacidade, domicilio. Nascituro. Direitos da
personalidade. Direitos da personalidade. Pessoas Jurídicas.
Espécies. Pessoas jurídicas de direito público e privado. Associações,
sociedades civis e empresárias. Fundações públicas e privadas.
Cooperativas. Organização Social de Interesse Público.
Desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, no direito
tributário e no direito do consumidor. Responsabilidades dos sócios,
diretores e administradores. Fato jurídico. Negócio jurídico, ato
jurídico lícito e ato ilícito. Condições, termo e prova dos negócios
jurídicos. Representação. Prescrição e decadência. Bens. Conceito,
classificação, espécies. Bens Imateriais. Bens Públicos. Terras
devolutas. Obrigações: conceito classificação, modalidade. Efeitos,
extinção e inadimplemento das obrigações. Transmissão das
obrigações. Contratos. Disposições gerais. Contratos preliminares.
Formação e extinção dos contratos. Distrato. Vícios redibitórios.
Evicção. Contratos aleatórios. Cláusula resolutiva. Exceção de
contrato não cumprido. Resolução por onerosidade excessiva.
Espécies de contratos: compra e venda troca, contrato estimatório,
doação, locação, empréstimo, prestação de serviço, empreitada,
depósito, mandato, comissão, agência e distribuição, corretagem,
transporte, seguro, constituição de renda, fiança, transação,
compromisso. Atos Unilaterais. O Município como parte nas
modalidades contratuais do direito privado. Títulos de credito. Leis
especiais. Responsabilidade civil. Responsabilidade objetiva e
subjetiva. Indenização. Dano material e dano moral. Preferências
e privilégios creditórios. Direito de empresa. Empresário. Sociedade:
não personificada e personificada. Espécies. Estabelecimento.
Falência e concordata. Posse. Conceito, teorias. Aquisições, efeitos
e perda. Propriedade: função social. Aquisição e perda da
propriedade imóvel. Privação da propriedade e justa indenização.
Usucapião: modalidade. Registro imobiliário. Condomínio voluntário
e necessário. Condomínio Edilício. Propriedade resolúvel e
propriedade fiduciária. Incorporação imobiliária. Direito de
vizinhança. Uso anormal da propriedade. Passagem forçada. Águas.
Limites entre prédios e direitos de tapagem. Direito de construir.
Dano infecto. Direitos reais sobre coisas alheias. Superfícies,
servidões, usufruto, uso e habitação. Direto do promitente
comprador. Adjudicação compulsaria. Direito de família. Regime
de bens entre os cônjuges. DIREITO CONSTITUCIONAL:
Constituição. Conceito. Classificação. Aplicabilidade E Interpretação
das Normas Constitucionais. Poder Constituinte. Conceito,
Finalidade, Titularidade e Espécies. Reforma da Constituição.

Cláusulas Pétreas. Autonomia dos Municípios. Supremacia da
Constituição. Controle de Constitucionalidade. Sistemas de Controle
de Constitucionalidade. Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Princípios Fundamentais da Constituição Brasileira.
Organização dos Poderes do Estado. Conceito de Poder: Separação,
Independência e Harmonia. Direitos e Garantias Fundamentais:
Direitos e Deveres Individuais: Mandado de Segurança, Hábeas
Corpus, Hábeas Data, Ação Popular, Mandado de Injunção e Direito
de Petição. Ação Civil Pública. Da Tributação e do Orçamento. Da
Ordem e Financiamento. Previdência Social. Administração Pública:
Princípios Constitucionais. DIREITO PENAL: Princípios
constitucionais do Direito Penal. Aplicação da lei penal. Sujeito ativo
e sujeito passivo da infração penal.
Tipicidade,ilicitude,culpabilidade,punibilidade. Imputabilidade penal.
Extinção da punibilidade. Crimes contra a Fé Pública. Crimes contra
a Administração Pública. Crimes de responsabilidade dos
funcionários públicos. Crimes de Abuso de Autoridade Lei nº. 4898/
65 e alterações). Enriquecimento Ilícito. Lei de Improbidade (Lei
n.º.429/92 e alterações). Crimes contra a Ordem Tributária (Lei n.º
8137/90 e alterações). Crimes contra o Sistema Financeiro.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Competência Tributária. Limitações
Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidade. Princípios
Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos.
Espécies Tributarias. Tributos de Competência da União. Tributos
de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos
Municípios. SIMPLES. Legislação Tributaria. Vigência da
Legislação Tributaria. Aplicação da Legislação Tributaria.
Interpretação e Integração da Legislação Tributaria. Obrigação
Tributaria Principal e Acessória. Fato Gerador da Obrigação
Tributaria. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade
Tributária. Domicilio Tributário. Responsabilidade Tributaria.
Responsabilidade dos Sucessos. Responsabilidade de Terceiros.
Responsabilidade por Infrações. Denuncia Espontânea. Credito
Tributário. Constituição do Credito Tributário. Lançamento
Modalidades de Lançamento. Hipóteses de Alteração do
Lançamento. Suspensão da Exigibilidade do Credito Tributário.
Modalides. Extinção do Credito Tributário. Modalidades. Pagamento
Indevido. Exclusão do Credito Tributário. Modalidades. Garantias
e Privilégios do Credito Tributário. Administração Tributaria.
Fiscalização. Divida Ativa. Certidões Negativas. Cobrança Judicial
da Divida Ativa Lei Federal Nº. 6830/80. ECONOMIA: Introdução
a Macroeconomia: conceitos macroeconômicos básicos; identidades
macroeconômicas fundamentais; formas de mensuração do produto
e da renda nacional. Macroeconomia como estudo as flutuações
econômicas. As funções imposto, consumo e poupança. O equilíbrio
poupança-investimento. Determinação da renda de equilíbrio. O
modelo IS-LM. A demanda por moeda e o equilíbrio no mercado
monetário. Modelo IS/LM. O Equilíbrio da renda e das taxas de
juros. As funções de oferta agregada e da demanda agregada.
Introdução a política monetária e fiscal. Instrumentos de política
monetária. Instrumentos de política fiscal. Efeitos da política
monetária e fiscal sobre a demanda e o produto. A interação das
políticas monetária e fiscal. Inflação e emprego. Determinação do
nível de preços. Introdução as teorias da inflação. A relação entre
variações de salário e desemprego: a curva de Philips. A rigidez dos
reajustes de preços e salários. A teoria da inflação inercial e a analise
de experiência brasileira recente no combate à inflação. Comercio
Internacional. Taxas de câmbio fixas e flutuantes. Relação de trocas
e balanço comercial. Noções sobre balanço de pagamentos. A
interação entre as políticas monetária, fiscal e cambial. FINANÇAS
PÚBLICAS: Objetivos, metas, abrangência e definição das
Finanças Públicas. Visão clássica das funções do Estado; evolução
das funções do Governo. Ingressos públicos: receitas públicas,
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-E
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS e a Sra. CRISTI-
NA DE ARAÚJO RAMOS REIS para a
prestação de serviços educacionais no Curso
de Formação Inicial dos Alfabetizadores, des-
tinado a capacitação dos profissionais da Edu-
cação Municipal de Barreiras.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ. sob nº13.654.405/0001-95,
com sede na cidade de Barreiras na Av. Clériston Andrade, 729,
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr.
Saulo Pedrosa de Almeida, doravante denominado CONTRA-
TANTE, e, de outro lado, a Sra. CRISTINA DE ARAÚJO
RAMOS REIS, brasileira, , especialista em Educação Especial
e Práticas Inclusivas pela Faculdade AVANTIS, portadora do
RG nº.0564238619 e CPF nº.944.103.055-49, residente e do-
miciliada à Rua Tancredo Neves, nº 228, Qd. B, Loteamento
São Paulo, Barreiras/BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato de Prestação de

receitas originárias e derivadas. Os princípios teóricos de tributação.
Imposto, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais: definições. Tipo
de impostos. Progressivos, Regressivos, Proporcionais. Direito e
Indiretos. Carga Fiscal. Progressiva. Regressiva. Neutra. Carga
Fiscal ótima. Efeitos da ausência ou do excesso de cobrança de
impostos. A Curva reversa. O efeito de curto, médio e longo prazo
da inflação e do crescimento econômico sobre a distribuição de
carga fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal; Ajuste Fiscal; Contas
Públicas – déficit Público; resultado nominal e operacional;
Necessidade de financiamento do setor Público. Sistema Tributário
Brasileiro Classificação da Receita Orçamentária. LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Todos os demais itens do Edital e seus anexos permanecem
inalterados.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 003, de 03 de Janeiro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação da
Comissão Especial de Avaliação, do imóvel
situado na Quadra “C” do Loteamento
Leopoldina Castro, para fins de aquisição.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras resolve:

Art. 1º - Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar o imóvel situado na Quadra “C” do Loteamento
Leopoldina Castro, compreendendo as medidas de 27.60 metros de
frente, 66.80 metros de comprimento e 23.00 metros de fundo, para
fins de aquisição.

Art. 2º - Nomeia os membros da comissão criada no artigo
anterior, composta pelos servidores adiante enumerados e que deverá
funcionar sob a presidência do primeiro, são eles :

· Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
· Anselmo Lima Melo;
· Paulo Affonso Leiro Baqueiro;
· Dourival Mamed Dócio Alves.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias a partir
desta data para apresentar relatório conclusivo.

Art. 4º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº, 005 de 04 de janeiro de 2008.

“Define o cronograma de provas do
Concurso Público para provimento de
Cargos para a Administração Municipal.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras, tendo em vista a Concorrência nº003/
2006, que resultou na Contratação da Fundação de Administração
e Pesquisa Econômico-Social – FAPES para planejamento,
organização e realização de provas e processamento de resultados
do Concurso Público para provimento de cargos para Administração
Municipal, RESOLVE:

Art. 1º - Definir cronograma com as data em que serão
realizadas as provas para o Concurso Público para provimento de
Cargos da Administração Municipal:

20/01/2008 – Domingo – Das 14:00 às 18:00 horas:
- Prova Objetiva para os cargos de:
* Nível Superior;
* Professor Nível I
* Nível Fundamental.

27/01/2008 – Domingo – Das 8:00 às 12:00 horas:
- Prova Objetiva para os cargos de:
* Nível Médio - exceto Professor Nível I.

Parágrafo Único: O local das provas do candidato será
informado através do seu cartão de inscrição, que poderá ser obtido
pelos sites: www.fapes.org.br e www.barreiras.ba.gov.br;

Art. 2º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Serviços para ministrar aulas no Curso de Formação Inicial dos
Alfabetizadores aos profissionais da Educação Municipal de Bar-
reiras, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, com as seguin-
tes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão minis-
tradas pela Srª. CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS no
Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores, destinado a ca-
pacitação dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos do
Programa Brasil Alfabetizado, em Barreiras. O programa será
desenvolvido em novembro de 2007 com carga horária de cinco
horas/aula, tendo como temáticas: “Educação Inclusiva”. O cur-
so será realizado na Escola Municipal de Informática, situado à
Praça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Barreiras/BA..

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CON-
TRATADA, para realização do curso o material didático. De-
vendo a CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizado-
ra do Curso na Secretaria Municipal de Educação, digitado, em
fonte Times New Roman, nº 12, no prazo de dez dias antes da
data de realização do curso, para a impressão e/ou encaderna-
ção do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE
PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 400,00 (quatro-
centos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas
decorrentes de deslocamento (passagens), hospedagem e alimen-
tação, para os profissionais vindos de outras localidades.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando esta-
belecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 5 (cinco) horas
de encontros presenciais e registros escritos, custando a hora/
aula R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros escritos serão analisa-
dos/corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secreta-
ria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato cor-
rerão por conta da Lei Orçamentária do Município de Barreiras,
à conta da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do

Ensino Fundamental;
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERA-
ÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos nos arts.
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 este Contrato poderá ser
rescindido ainda:

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste
termo, de tal forma que não subsista condições para a continuida-
de do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem
inconveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores
por parte da CONTRATANTE ou pela CONTRATADA acarre-
tará às partes o direito de rescindir o presente contrato de pleno
direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou
extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA-  DO FORO

 As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutua-
mente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas,
para que surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 05 de novembro de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa de Almeida

___________________________________
CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS REIS

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49
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O espetáculo teatral do Grupo
Amor e Comédia, “Sexta escra-
cha!”, será apresentado no Palá-
cio das Artes, às 20h30, nos dias
25 e 26 de janeiro.

O espetáculo  é composto por
quadros de humor  e a participação
especial da cantora Iane Lara com
voz e violão. Segundo Leonardo
Pamplona, ator  do Grupo Amor e
Comédia, “o objetivo é que o  es-
petáculo músico-teatral aconteça
sempre nas primeiras e últimas sex-
tas e sábados de cada mês”.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Prefeitura de Barreiras, através do
Departamento de Cultura, promoveu na
quarta, 02, no Palácio das Artes, a primeira
pré–seleção para eleger a rainha e as duas
princesas do carnaval 2008.

Das 14 candidatas inscritas para o
cargo, oito foram selecionadas. O juri
julgou vários quesitos, entre eles: sam-
ba no pé, plástica, desenvoltura e ani-
mação. As candidatas se apresentaram
em um desfile e depois tiveram que
mostrar o samba na passarela.

As oito candaditas selecionadas nessa
primeira etapa irão participar da final, que
acontecerá no dia 20 de janeiro, no Country
Club Rio de Ondas, às 15 horas, onde tam-
bém será feita à escolha do Rei momo do
carnaval 2008.

As concorrentes terão terão dez dias
de aula de dança e de ensaios para a co-
reografia do desfile.

A primeira colocada levará como prê-
mio R$ 1.800,00, a segunda R$ 1.200,00, a
terceira R$1.000,00, e o Rei Momo recebe-
rá R$1.800,00. De acordo com a coordena-
dora de cultura Lélia Rocha, “esse evento
visa resgatar as tradições do carnaval, como
a história da colombina e do pierrô, que será

Prefeitura faz pré-seleção para eleger
Rainha e  Princesas do Carnaval 2008

a coreografia apresentada pela rainha e as
princesas durante esse carnaval”.

A abertura do carnaval 2008 acontece-
rá no dia 01 de fevereiro às 19 horas, quan-
do o prefeito fará a entrega simbólica da
chave da cidade para o Rei Momo.

- Eudivânia Ferreira da Conceição
- Gleisianne Marques dos Santos
- Ingrid de Jesus Ferreira
- Jamille Sara de Souza Oliveira

Confira abaixo a lista das oito candidatas
classificadas na primeira fase:

- Májla Thaise da Cruz Menezes
- Priscila Dourado de Lima
- Suedna Juvenal de Souza
- Tatiane Michele dos Santos Rocha

Prefeitura apóia espetáculo teatral
no Palácio das Artes

FOTOS WASHINGTON LUIZ

As concorrentes a
Rainha do Carnaval de
Barreiras durante a
pré-seleção


