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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Na manhã de ontem, 10, o
prefeito Saulo Pedrosa, acompa-
nhado dos secretários de gover-
no, recepcionou o reitor da
UFBA Naomar Almeida e o go-
vernador Jacques Wagner duran-
te visita oficial ao município.

Em pauta esteve o anúncio da
construção do presídio regional
em Barreiras, a inauguração do
sistema de água potável no Mu-
cambo e o projeto para criação
da Universidade Federal do
Oeste.

"Esta é a primeira região que
visito em 2008. Sabemos que o
Oeste ficou esquecido durante
anos pelos governos passados,
criando, inclusive, um sentimen-
to separatista, mas estamos em-
penhados em trazer um maior
desenvolvimento para essa re-
gião tão próspera", disse o go-
vernador.

Para o prefeito Saulo Pedro-
sa, é de grande importância o
compromisso do Governo Estadual no in-
centivo ao desenvolvimento da cidade:
"como defensor da democracia, acredito
que estamos projetando Barreiras para o
futuro. É com muita felicidade que esta-
mos buscando apoio dos Governos Esta-
dual e Federal para transformar o Cam-
pus Avançado Edgar Santos na Universi-

Prefeito e Reitor da UFBA juntos
com Governador pela criação da
Universidade Federal do Oeste

FOTOS WASHINGTON LUIZ

dade Federal do Oeste".
De acordo com o reitor da UFBA, a

luta pela Universidade do Oeste é um pro-
jeto que precisa da união política de todos
os representantes da região. "Em 2005,
uma frente política suprapartidária lutou
pela vinda do campus avançado para Bar-
reiras. Nesse âmbito, destaco o empenho

Prefeito e governador entregam para a população do Mucambo o sistema de água potável

O governador recebeu o projeto para criação da Universidade Federal do Oeste

do prefeito Saulo Pedrosa que, com sua
equipe, fez o levantamento de todos os
dados necessários para serem entregues
ao então ministro  da educação Tarso Gen-
ro".

O projeto que prevê a transformação
do campus avançado em universidade foi
entregue ao Governador pelo reitor.
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PORTARIA GAB.  Nº 328, de 21 de Dezembro de 2007.

Exonera a pedido Secretária Escolar da
Escola Municipal São João – Pov. Riachinho

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art. 25 da
Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em  Comissão  de
Secretária Escolar da Escola Municipal São João – Pov.
Riachinho – Zona Rural, a Srª Francisca Rodrigues Mano,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
com carga horária de 40 horas.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 002, de 02 de Janeiro de 2008.

“Regulamenta o Fundo Financeiro
da Procuradoria Geral do Município
nos termos do previsto nos artigos 49,
50,51 e 52 da Lei Municipal nº 702/
2005 de 15 de dezembro de 2005”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município
de Barreiras/BA,

DECRETA:

Art. 1º- O Fundo Financeiro da Procuradoria Geral do
Município criado pela Lei 702/2005 é constituído pelas receitas
originadas de honorários advocatícios recebidos de cobrança
judicial da dívida ativa, bem como dos honorários provenientes
de sucumbência e/ou acordos judiciais de qualquer natureza.

Art. 2º - As receitas financeiras acima especificadas, uma vez
recebidas, serão depositadas em conta bancária específica e
exclusiva para este fim em nome do Município de Barreiras-
Procuradoria Geral do Município, que será gerida e administrada
pelo titular do cargo de Procurador Geral do Município.

Art. 3º- As receitas destinadas para o Fundo Financeiro da
Procuradoria Geral do Município devem ser recebidas
exclusivamente pela Secretaria de Administração e Finanças
através da sua Coordenação de Arrecadação de Receitas do
Município, a qual emitirá recibo específico e repassará até o dia
trinta de cada mês para o Fundo Financeiro da Procuradoria
através de depósito na conta bancária específica, apresentando
ao gestor referido Fundo relatório dos recebimentos, devendo
constar o valor, a data do recebimento, o tipo de receita e sua
origem.

Art. 4º - As receitas do Fundo serão utilizadas em 80% (oitenta
por cento) para rateio igualitário entre os Procuradores Municipais
na ativa e 20% (vinte por cento) deve ser destinado para a
manutenção e investimentos na estrutura e aperfeiçoamento
material e humano da Procuradoria Geral do Município.

Art. 5º - O titular do cargo de Procurador Geral do Município
é o gestor e administrador do Fundo Financeiro, devendo executar
as receitas e demonstrar as despesas, tendo a obrigação de efetivar
a prestação de contas que deverá ocorrer anualmente, a nos
mesmos prazos e datas estabelecidos para prestação de contas
do Município, passando a fazer parte integrante da referida
prestação de contas.

Art. 6º - As receitas destinadas ao rateio entre todos os
Procuradores serão creditadas nas respectivas contas bancárias

que recebem o salário devendo ser informado tal crédito nos
holerites mensais.

Art. 7º - O serviço de contabilidade do F.F.P. será
desenvolvido pelo setor ou serviço responsável pela contabilidade
do Município.

Art. 8º - Cabe ao gestor do Fundo Financeiro da Procuradoria
Geral do Município decidir quanto a eventuais omissões do
presente regulamento observado os princípios norteadores da
administração pública e a Lei Municipal 702/2005 de 15 de
dezembro de 2005.

Art. 9º - O presente decreto, entra em vigor a partir do ato
de sua publicação e revoga eventual disposição em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-F
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS e a Sra. KELLI CONSUELO AL-
MEIDA DE LIMA QUEIROZ para a prestação
de serviços educacionais no Curso de Formação
Inicial dos Alfabetizadores, destinado a capacita-
ção dos profissionais da Educação 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 Pe-
drosa de Almeida, doravante denominado CONTRATANTE, e,
de outro lado, a Sra.  KELLI CONSUELO ALMEIDA DE LIMA
QUEIROZ, brasileira, mestre em Educação pela UNB – Univer-
sidade de Brasília, portadora do RG nº.0514061286 e CPF
nº.551.989.885-53, residente e domiciliada à Trv. São Luiz, nº 30,
Jardim Imperial, Barreiras/BA, doravante denominado simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente contrato de Prestação de
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 seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão ministra-
das pela Srª. KELLI CONSUELO ALMEIDA DE LIMA
QUEIROZ  no Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores,
destinado a capacitação dos profissionais da Educação de Jovens e
Adultos do Programa Brasil Alfabetizado, em Barreiras. O progra-
ma será desenvolvido em novembro de 2007 com carga horária de
cinco horas/aula, tendo como temática: “Planejamento e formas de
avaliação”. O curso será realizado na Escola Municipal de Infor-
mática, situado à Praça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Bar-
reiras/BA..

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRA-
TADA, para realização do curso o material didático. Devendo a
CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizadora 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 encadernação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E
DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 400,00 (quatrocen-
tos 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 pres-
tação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas de-
correntes de deslocamento (passagens), hospedagem e alimenta-
ção, 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 estabeleci-
do 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 analisados/
corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secretaria
Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA -
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA -
DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO

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

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

II.pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem in-
conveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores
por parte da CONTRATANTE ou pela CONTRATADA acarreta-
rá às partes o direito de rescindir o presente contrato de pleno direi-
to, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extraju-
dicial 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 diri-
mir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamen-
te obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
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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
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

_________________________________________________
KELLI CONSUELO ALMEIDA DE LIMA QUEIROZ

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-G
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS e a Sra. SANDRA REGINA
MAGALHÃES DE ARAÚJO para a prestação de
serviços educacionais no Curso de Formação
Inicial dos Alfabetizadores, destinado a
capacitação dos profissionais da Educação
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 CONTRATANTE,
e, de outro lado, a Sra. SANDRA REGINA MAGALHÃES DE
ARAÚJO, brasileira, mestre em Educação pela UNEB–Universidade
do Estado da Bahia, portadora do RG nº.3.186.154 e CPF
nº.268.011.595-34, residente e domiciliada à Rua Gaivotas, nº 147, Ap.
202, CJ Rua dos Pássaros, Bl 147, Recanto dos Pássaros, Bairro Cabula,
Salvador/BA, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,
firmam o presente contrato de Prestação de Serviços para ministrar
aulas no Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores aos profissionais
da Educação Municipal de Barreiras, de acordo com a Lei Federal n°
8.666/93, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão ministradas
pela Srª. SANDRA REGINA MAGALHÃES DE ARAÚJO

no Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores, destinado a
capacitação 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 sete
horas/aula, tendo como temáticas: “História da EJA no Brasil”,
“Perfil do Educador da EJA”, “Populações do Campo e Idosos”.
O curso será realizado na Escola Municipal de Informática, situado
à Praça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Barreiras/BA..

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da
CONTRATADA, para realização do curso o material didático.
Devendo a CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizadora
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 encadernação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 560,00 (quinhentos
e sessenta 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
alimentação, 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 estabelecido
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 7 (sete) horas
de encontros presenciais e registros escritos, custando a hora/aula
R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros escritos serão analisados/
corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secretaria
Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA -
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
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 ALTERAÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos nos arts.
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TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

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 continuidade 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 acarretará
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, mutuamente
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
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

_________________________________________________
SANDRA REGINA MAGALHÃES DE ARAÚJO

Contratada

COMUNICADO
A Comissão Especial de Licitação comunica que está realizando recadastramento de empresas para Registro no
CRC / 2008, no Setor de Licitação, com sede na Secretaria Municipal de Saúde, Travessa Caribe, n° 26, Vila Dulce,
Barreiras – Ba, no horário das 08:00 às 11:00 horas, o mais breve possível.

Barreiras, 10 de janeiro de 2008.

Jailson Alves da Costa
Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS
CNPJ N° 08.595.187/0001-25
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43 alunos de escolas municipais
são aprovados na seleção do CEFET

No final de dezembro
foi divulgada a lista dos
aprovados na seleção do
Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica de
Barreiras (CEFET). Alu-
nos concluintes do Ensi-
no Fundamental de Bar-
reiras concorreram às
vagas nos três cursos téc-
nicos profissionalizantes
oferecidos pela institui-
ção: Edificações, Infor-
mática e Processamento
de Alimentos e Bebidas.
Dos aprovados, 43 são
estudantes de cinco es-
colas da rede municipal
de ensino.

Para a Secretária
Municipal de Educação,
Maria Anália Miranda, o
resultado reflete o com-
promisso da atual admi-
nistração de Barreiras em oferecer, aos es-
tudantes, um ensino de qualidade, com
base no resgate de valores morais e no for-
talecimento do vínculo familiar.

De acordo com a direção do CEFET, os
novos alunos aprovados pela instituição, pas-
sarão a freqüentar as aulas logo após o car-
naval, conforme calendário acadêmico.

RELAÇÃO DOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL

APROVADOS NO CEFET:

CAIC – Maico Geovane Silva
Cleonice Lopes – Bruna do Nasci-

mento Santos,Carolina Rodrigues Victor de
Carvalho,Claudia Elizabeth Carvalho da
Silva,Jhonny da Silva Mendes de Farias e
Yan Uvanilson de Almeida Viana.

Eurídice Sant’ Anna – Aba Elle Dias
da Silva, Hadna Lopes Bonfim, Yasmim
Cruz Lopes, Gessica Anréia Pigoeeo Re-
sende, Janete Senhorinho Duque, Maiza
Helena Freitas dos Reis, Paulo Álvaro
Machado dos Santos, Aldenise Almeida de
Oliveira.

Padre Vieira  - Ellen Ilsa Santos No-
gueira, Maurício Escobar de Matos, Mo-

nielle Dias Vieira, Mylena Morais Alencar,
Samuel Oliveira dos Santos, Caroline Car-
valho Rodrigues, Fausto Neves de
Oliveira,Gabrielle de Menezes Pereira,
Gilma Isis Pinheiro da Silva, Maria Isabel
Filgueira de Souza,Vanessa Cruz dos San-
tos, Carolina da Silva Souza, Caroline Pa-
zzini de Oliveira, Gabriela de Alencar Vei-
ga, Hulley Uziel Deyveisson Carneiro Cam-
pos, Luciana Xavier da Silva.

Sagrado Coração de Jesus – Adel-
son dos Santos da Silva, Adelson Júnior
de Souza Câmara, Bruno José Fé Alves,
Caio Nascimento Silva, Daniela dos San-
tos Wanderley, Edilane da Silva Araújo,
Gabriela Lustosa Castelo Branco, Iago
Oliveira Aguiar Lermen, Jéssica Fabiane
Pereira de Almeida, Lorena Gomes dos
Santos, Maria Clara Ferreira de Macedo,
Marília Carmelita de Almeida Amorim,
Mirian Stephanie Nunes de Souza, Najla
Mara Bastos Scheidegger, Patielly Fátima
dos Santos, Raissa Sampaio Portugal, Su-
zana Tavares dos Santos, Tales Henrique
Oliveira Defensor, Tâmara de Souza Go-
mes, Teófilo Figueiredo Porto Júnior, Tha-
ísa Alves Andrade, Tiago Nunes da Silva,
Vanessa Cardozo Alves.

FOTO WASHINGTON LUIZ

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

Alunos do Colégio Sagrado Coração aprovados no CEFET


