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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A estrutura do Eco-carnaval 2008 já
está em fase de conclusão. Para este ano,
a Prefeitura disponibilizou 40 camarotes,
um bar deck com capacidade para 1000
pessoas, 82 barracas, 32 bares e restau-
rantes e uma arquibancada com capaci-
dade para 400 pessoas, além do camaro-
te especial com dois andares.

De acordo com o coordenador de
montagem, Antônio Lana, a montagem da
estrutura está em fase bastante adiantada
e a procura pelos camarotes e barracas
tem sido grande.

"Estamos fazendo um trabalho intenso.
Com certeza, os foliões terão um espaço
mais amplo para se divertir. A procura pe-
los camarotes e barracas é crescente. Por
isso, montamos um estande na avenida
para melhor atender as pessoas interessa-
das".

O Prefeito Saulo Pedrosa ressalta que
o carnaval deste ano, além de apresentar
atrações de renome nacional, tem o obje-
tivo de valorizar também o eco-turismo
regional.

"O turismo é, hoje em dia, um dos mai-
ores geradores de renda em muitas cida-
des do Brasil. Barreiras como centro regi-
onal tem a meta de divulgar as potenciali-

Eco-Carnaval 2008
Montagem da estrutura já está em fase final

FOTOS WASHINGTON LUIZ

dades da nossa re-
gião. Os visitantes,
além de brincarem
numa grande festa,
durante o dia, co-
nhecerão as belezas
naturais do oeste".

Conforme a co-
missão organizadora
do carnaval, são es-
peradas cerca de
60.000 pessoas a
cada noite do even-
to. Por esse motivo,
a fim de garantir a
segurança dos foli-
ões, vai ser monta-
do um forte esquema de segurança, onde
250 policiais militares se revezarão duran-
te o evento.

"Além de uma estrutura que proporci-
onará maior comodidade, os foliões po-
derão brincar na avenida com toda segu-
rança. Essa, com certeza, foi uma das nos-
sas principais preocupações para o car-
naval", disse o prefeito.

COMO ADQUIRIR
CAMAROTES OU

BARRACAS?
As pessoas interessadas poderão

adquirir os camarotes ou barracas por
meio dos telefones 3612-6356 ou
9968-0421 ou no próprio estande de
vendas, em horário comercial, locali-
zado na BR 135.José Sá Teles, presidente da comissão or-

ganizadora do carnaval

Os trabalhos de montagem estão na fase final

A parte elétrica também está recebendo cuidados especiais
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PORTARIA GAB. Nº 24 ,  de 28 de Janeiro de 2008.

“Exonera os servidores que foram

reintegrados por força de cumprimento de

sentença, cuja execução foi suspensa pelo

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28, inciso

II e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA.

CONSIDERANDO:

1. Que a Portaria nº 122 de 29 de janeiro de 2007 anulou o

Processo Administrativo Licitatório nº65/2004 e o

respectivo Concurso Público nº01/2004 dele decorrente,

bem como, os atos de nomeação de todos os servidores

identificados em seu Anexo I, aprovados no referido

Concurso, e que se encontravam no exercício dos cargos

públicos para os quais foram nomeados, acolhendo, assim,

o relatório final conclusivo do Processo Administrativo

Invalidador nº 01/2005, encaminhado pela Comissão

Processante instituída através da Portaria nº 805 de 30 de

agosto de 2005, alterada pela Portaria nº 046 de 16 de

fevereiro de 2006;

2. Que foi proferida sentença pelo Juízo da Vara de Fazenda

Pública da Comarca de Barreiras, nos autos do Mandado

de Segurança nº1478285-2/2007, concedendo a segurança

e determinando a reintegração dos Servidores Impetrantes

aos cargos e funções exercidas;

3. Que o Município de Barreiras ajuizou a Ação Cautelar

Inominada nºs 70459-8/2007, perante o Tribunal de Justiça

do Estado da Bahia, tendo sido concedida decisão liminar

para suspender a execução da sentença proferida pelo Juízo

da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barreiras nos

autos do Mandado de Segurança acima numerado;

4. Que a suspensão da execução da sentença proferida pelo

Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barreiras

nos autos do Mandado de Segurança acima numerado

restabelece os efeitos da Portaria nº 122 de 29 de janeiro

de 2007 que anulou os atos de nomeação dos servidores

identificados no Anexo I daquela Portaria.

R E S O L V E:

 Art.1º- Exonerar todos os servidores identificados no

Anexo I da presente Portaria, os quais se encontravam no

exercício de suas funções por força de cumprimento da

sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública

da Comarca de Barreiras, nos autos do Mandado de

Segurança acima numerado, cuja execução foi suspensa

pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da

supramencionada Ação Cautelar Inominada;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida

Prefeito de Barreiras
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO - REFERENTE
AO CONVITE Nº 029/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços e locação de uma motocicleta - referente ao Convite nº
029/2007, celebrado em 12/03/2007, que entre si fazem de um
lado na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95, com sede do
poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro,
neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado,
o Sr. LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA, brasileiro, solteiro,
residente e domiciliado à Rua Itarantin, nº. 12 - Loteamento Rio
Grande - Barreiras (BA), inscrito no CPF sob o nº. 993.292.805-
44, RG: nº. 10.156.469-48/SSP-BA, aqui denominado
CONTRATADO, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo
e contratado o que se segue e que mutuamente aceitam, mediante
as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula terceira
e quinta do Contrato – Referente ao Convite 029/2007. A presente
alteração encontra-se de conformidade com os artigos 57 e 65
da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a distância entre as escolas municipais, inclusive
zona rural, e a secretaria de Educação;

Considerando a necessidade da utilização de uma moto para
agilizar e dinamizar os serviços de entrega de documentação e
correspondências da secretaria de Educação às escolas municipais
e vice versa;

Considerando a economicidade de recursos financeiros e tempo
para a realização dos serviços, se utilizado uma moto;

Considerando que a prorrogação do prazo do referido contrato
está prevista no processo licitatório – podendo este ser prorrogado
até 31 de dezembro de 2008;

Sendo assim, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo
do contrato, tendo início em 01/01/2008 e término em 31/12/
2008.

3) CLAUSULA TERCEIRA –
DO VALOR  E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para atender a este novo período de 12 (doze) meses, o valor
mensal do contrato passará a ser de R$ 900,00 (novecentos reais),
sendo R$ 300,00 (trezentos reais) pela locação da moto e 600,00
(seiscentos reais) pela prestação dos serviços, perfazendo o valor
total do contrato em R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

§ único – Fica também estipulado que o veículo objeto do
presente contrato será abastecido pelo CONTRATANTE com
um tanque de combustível por semana.

4) CLÁUSULA QUARTA -
 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer
Atividade: 12.361.016.2069 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições
do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contratados,
assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA
CPF: 993.292.805-44

Contratado
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TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

CAMILA COITÉ CORRETO
CPF: 003.926.871-35

p/p Maureen da Cruz Coité

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  048/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 048/2006,
celebrado em 01/02/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede do poder
executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste
Município, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a Srta.
CAMILA COITÉ CORRETO, brasileira, solteira, estudante,
menor, nascida no dia 01/10/1989,CPF nº 003.926.871-35, RG
nº 11.411.290-86 SSP/BA, residente e domiciliada à Rua
Guadalajara, 488 – Vila Dulce – Barreiras/BA, neste ato,
representada por sua genitora, MAUREEN DA CRUZ COITÉ,
brasileira, divorciada, professora, inscrita no  CPF/MF nº
501.550.245-15 e RG: 10.201.212 SSP/DF, residente e
domiciliada à Rua Guadalajara, 488 – Vila Dulce – Barreiras/BA
doravante denominada LOCADORA, conforme lhes permite a
Lei 8.666/93, têm justo e contratado o que se segue e que
mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
segunda, terceira e quarta do Contrato 048/2006. A presente
alteração encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da
Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando as acomodações satisfatórias, o maior espaço físico
e a localização melhor centralizada para o funcionamento de
escola;

Considerando que os alunos estudantes do Colégio Municipal
Padre Vieira serão acomodados no novo prédio;

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter
em funcionamento a ESCOLA MUNICIPAL ALCYVANDO
LIGUORI DA LUZ, para atender a demanda de alunos na
localidade;

Considerando que os alunos estudantes do Colégio Alcyvando
Liguori da Luz, serão acomodados no prédio objeto o contrato
ora aditado, que antes atendia aos alunos do Colégio Padre Vieira;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do
aluguel;
Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula
setenta e cinco por cento), passando para R$ 6.680,00 (seis mil
seiscentos e oitenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo
o valor total do contrato, de R$ 80.160,00 (oitenta mil cento e
sessenta reais) por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia

subseqüente ao mês vencido, diretamente ao LOCADOR que
deverá ir receber no endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA – DA DESTINAÇÃO

Considerando as obras de construção do prédio destinado ao
Colégio Padre Vieira estarem em fase de acabamento, podendo
já receber os alunos, estudantes do mesmo, para o ano letivo de
2008, sendo assim, fica alterada a destinação do imóvel objeto
do contrato ora aditado para o funcionamento do colégio
ALCYVANDO LUGUORI DA LUZ.

5) CLÁUSULA QUINTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;
Atividade: 12.361.016.2.077  – Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental – FUNDEF 40%
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.

6) CLÁUSULA SEXTA -  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições
do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contratados,
assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.
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MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
CPF: 034.598.025-53

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  053/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 053/2006,
celebrado em 08/02/2006, que entre si fazem de um lado na qua-
lidade de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-
BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ
sob nº 13.654.405/0001-95, com sede do poder executivo situ-
ada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO
PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, , e o Sr. LUIZ
CARLOS DE SOUZA ALMEIDA, brasileiro, CPF nº
034.598.025-53 e RG nº 790.908  SSP/BA, residente e domi-
ciliado à Rua Silva Jardim, 279 – Centro – Barreiras-BA, dora-
vante denominado LOCADOR, conforme lhes permite a Lei
8.666/93, têm justo e contratado o que se segue e que mutua-
mente aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula se-
gunda e terceira do Contrato 053/2006. A presente alteração
encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/
93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter
em funcionamento o MUSEU MUNICIPAL DE BARREI-
RAS, para levar a cultura local as novas gerações e demais visi-
tantes;

Considerando as acomodações e a localização satisfatória para
atender a demanda dos visitantes;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do alu-
guel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgu-
la setenta e cinco por cento), passando para R$ 1.300,00 (hum
mil e trezentos reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o
valor total do contrato, de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos
reais) por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subse-
qüente ao mês vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá
ir receber no endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte

Dotação Orçamentária.

Órgão: 02 08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer.
Atividade: 13.392.016.2.084 – Gestão das Ações de Cultura.
Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e con-
tratados, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas
para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-001/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará Pregão
Presencial N° 001/2008 regido pelas LF 8.666/93 e
10.520/02, no dia 12/02/2008, às 09:00 horas, em sua sede,
visando a aquisição de móveis escolares. O Edital estará
disponível até 07/02/2008, mediante pagamento de R$
50,00, na Prefeitura Municipal, na Av. Clériston Andrade,
729.Barreiras (BA), 28 de janeiro de 2008.ADENES
OLIVEIRA SOUZA.Pregoeiro
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Prefeitura de Barreiras
contra a Febre Amarela

O prefeito de Barreiras Dr. Saulo Pe-
drosa fez um pedido especial à Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde
para dar atenção especial à questão da
Febre Amarela. "Como estamos numa re-
gião que faz fronteira com o estado do
Goiás, todo cuidado é pouco. Apesar dis-
so estamos tranqüilos porque a população
foi imunizada nas campanhas realizadas an-
teriormente".

Segundo dados da 25ª Dires, só no ano
de 2000, foram aplicadas 176 mil doses
da vacina, portanto estas pessoas estão
imunizadas.

"O maior problema que  enfrentamos é
com pessoas que já tomaram a vacina e
não lembram ou perderam o cartão de va-
cinação. A vacina tem validade de dez anos
e nesse período a pessoa está imune e
pode ter reações se tomar uma segunda
dose", afirmou a coordenadora de aten-
ção básica da Secretaria de Saúde, Noe-
mi Barreto.

Na semana passada foram aplicadas
duas mil doses da vacina e a recomenda-
ção da Secretaria Estadual de Saúde é:
assegurar a vacinação de rotina conforme
o calendário, vacinar as pessoas que fo-
ram imunizadas há mais de 10 anos e pes-
soas que vão viajar para áreas de risco,
neste caso a vacina deve ser aplicada com
10 dias de antecedência.

"Não há motivo para pânico. A popu-
lação foi vacinada e além disso lembramos
que a doença são é transmitida de pessoa
para pessoa. É importante tomar os cui-
dados básicos para não proliferação do
mosquito. Estamos fazendo a nossa parte
e pedindo a colaboração da população que
é muito importante", finalizou o prefeito.

A febre amarela é uma doença infecci-
osa causada por um vírus conhecido como
flavivírus. A transmissão não é feita direta-
mente de uma pessoa para outra. O con-
tágio ocorre através do mosquito que,
após picar uma pessoa infectada, pica outra,
se essa não for vacinada contrai a doença.

A Febre Amarela pode aparecer tanto
em áreas urbanas, como silvestres e ru-
rais, sendo que, em áreas silvestres a trans-
missão é realizada pelo mosquito do gê-
nero Haemagogus, que picam os maca-
cos, principais hospedeiros, e posterior-
mente o homem. Já em áreas urbanas a

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
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Chefe de Setor
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transmissão é realizada pela pessoa não
imunizada, que uma vez infectada em áre-
as silvestres, serve como fonte de infec-
ção para o Aedes aegypty (mosquito da
dengue). O vírus e a evolução clínica da
doença são semelhantes. A diferença está
apenas nos mosquitos transmissores e no
lugar onde a infecção foi adquirida.

Os sintomas aparecem entre o terceiro
e o sexto dia após a picada. A pessoa sen-
te febre, dor de cabeça, calafrios, náuse-
as, vômito, dores no corpo, icterícia e he-
morragias de gengivas, nariz, estômago, in-
testino e urina. Apresenta curta duração,
no máximo dez dias. Como não existe tra-
tamento específico para Febre Amarela,
este consiste em repouso, reposição de lí-
quidos e uso de medicação sintomática,
como o paracetamol, evitando os salicila-
tos, em função do risco de hemorragias.

A vacina é a única forma de evitar a
doença. A primeira dose deve ser tomada
a partir de 1 ano de idade e reforço a cada
dez anos.

UMA DAS FORMAS DE
PREVENÇÃO É: NÃO DEIXANDO

ÁGUAS PARADAS SE
ACUMULAREM EM CISTERNAS,
CAIXAS D'ÁGUA, LATAS, PNEUS

E VASOS DE PLANTAS.

O mosquito que transmite a Febre Amarela é o mesmo que transmite a Dengue


