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PROGRAMAÇÃO
TERÇA-FEIRA – 04/03/08 - LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS
ATIVIDADE(S):
08:00 às 12:00 - Reunião administrativa, distribuição de aulas, organização de horário escolar,

apresentação e discussão das metas da escola para 2008.
14:00 às 18:00- Apresentação e discussão do documento de Implantação do Ensino Fundamen-

tal de Nove Anos.  Apresentação e discussão da Proposta de Educação Inclusiva do município de
Barreiras.

QUARTA-FEIRA – 05/03/08  - LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS
HORÁRIO: 08h00 às 14:00
ATIVIDADE(S):
 08:00 às 12:00 – Leitura e estudo da Proposta Pedagógica/2008 da Secretaria Municipal de

Educação.
14:00 às 18:00 - Apresentação, discussão e revisão do Projeto Político-Pedagógico.
QUINTA-FEIRA – 06/03/08 - LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS
HORÁRIO: 08h00 às 12h00/ 14h00 às 18h00
ATIVIDADE(S):
• Revisão e reconstrução do Projeto Político-Pedagógico da Escola seguindo as Diretrizes Cur-

riculares apresentadas pela SME
• Planejamento das atividades pedagógicas.( Plano Anual)
SEXTA-FEIRA – 07/03/08   LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS
HORÁRIO: 08h00 às 12h00/ 14h00 às 18h00
ATIVIDADE(S):
• Planejamento das atividades pedagógicas.( Plano mensal e de aula)

A Secretaria Municipal de Educação pro-
move, durante essa semana, o primeiro En-
contro Pedagógico de 2008. Com o tema “A
educação pública é minha prática social”, o
evento foi aberto na manhã de ontem, 03.

“Estamos cientes dos desafios e dificul-
dades enfrentadas pelos professores. O nos-
so objetivo é de refletir e praticar uma educa-
ção de qualidade, por isso, é de grande im-
portância a participação de todos para que
juntos possamos discutir as mudanças neces-
sárias e as formas de concretizá-las”, disse a
secretária de educação Maria Anália Miranda.

Para Ednéia Novais, que representou os
professores do município, as funções dos do-
centes não se restringem somente à sala de aula.
“Nós somos educadores e, seguindo o tema
desse encontro, a educação é a nossa prática
social. O trabalho dos professores vai além, por
isso, é importante termos noção sobre o nosso
papel junto à comunidade”.

Para o encontro também foi convidada a
diretora da UFBA, Joana Luz, que falou so-
bre a importância do empenho dos professo-
res, a fim de oferecer uma educação de me-
lhor qualidade. “Existem inúmeras dificulda-
des no ensino público, porém, o professor
possui um papel fundamental, dando espe-
rança para que o aluno possa aprender e, atra-
vés dos conhecimentos obtidos mudar a sua
realidade social. Acredito que, com o empe-
nho dos professores, com certeza, teremos
uma escola melhor e com mais qualidade”.

Durante o encontro a secretária Maria
Anália apresentou aos participantes a equipe

Secretaria de Educação promove encontro pedagógico 2008

pedagógica que fará o acompanhamento dos
professores nas escolas do município. “For-
mamos uma equipe que dará suporte aos pro-
fessores. Queremos dar o máximo em apara-
to para que os docentes se sintam valoriza-
dos em ações como o cumprimento do Plano
de Cargos e Salários, a eleição dos diretores
pela comunidade e, através dessa equipe pe-
dagógica que avaliará a necessidade de cada
escola, será dado suporte aos professores”.

Os trabalhos foram abertos no período da
tarde, pelo prefeito Saulo Pedrosa que salien-
tou a importância dos professores na forma-
ção dos cidadãos: “somos conscientes da im-
portância de cada um, não só para ensinar a

ler e a escrever, mas para formar cidadãos
pensantes e responsáveis por suas atitudes.
Com certeza, chegaremos ao final deste ano
com uma educação ainda melhor”.

O prefeito Saulo Pedrosa falou da expectati-
va para 2008

Centenas de
professores

participaram das
atividades

pedagógicas

Maria Anália
Miranda,
secretária de
educação
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PORTARIA GAB.  Nº 36, de 20 de fevereiro de 2008.

Designa Guarda Municipal, para responder interinamente pelo Cargo em Comissão de Inspetor da Guarda
Municipal.

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. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005 e o Art. 39
da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º- Designar, o Guarda Municipal, Sr. Terivaldo Santos Mendes, matrícula 3320, para responder interinamente pelo cargo em
comissão de Inspetor da Guarda Municipal por um período de 60 (sessenta dias), que referem-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2008
e equivalem às férias dos seguintes inspetores: Luiz Fernando Marques, Matrícula 2108 e Maximino Luiz Cirino, Matrícula 2687 respec-
tivamente.

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, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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SINDIOESTE - SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA

CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA E
ASSEMELHADOS DO OESTE DA BAHIA

CNPJ-13.904.750/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDIOESTE, neste ato representado por seu Presi-
dente, consoante o disposto no estatuto da entidade legal in-
frafirmado, convoca todos os trabalhadores associados ou não
das Indústrias de Cerâmica e Olarias para a Construção, Már-
more e Granitos e Artefatos de Cimento, Móveis de Madeira
e Serrarias, Carpintarias, da base territorial do Sindicato, das
cidades de: Barreiras, Angical, Baianopolis, Bom Jesus da Lapa,
Boquira, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Ibotirama, Cana-
polis, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristó-
polis, Formosa do Rio Preto, Ibipitinga, Ipupiara, Jaborandi,
Macaúbas, Mansidão, Morpará, Oliveira dos Brejinhos, Para-
mirim, Paratinga, Riacho de Santana, Riachão das Neves, Rio
do Pires, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santa-
na, Serra Dourada, São Desidério, São Felix do Coribe, Sitio
do Mato, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Wanderley e
Luiz Eduardo Magalhães/BA, para a Assembléia Geral Ordi-
nária a ser realizada no dia 19 de março de 2008, às 17:30hs
em 1ª convocação com 2/3 dos associados e/ ou às 18:00hs
em 2ª convocação com o número que houver, em Barreiras/
Ba, à Rua Jose Bonifácio nº. 286, Centro, para deliberar a
seguinte ordem do dia: 1. Campanha Salarial 2008/2009; 2.
Analisar, discutir e aprovar as proposta de pauta de reivindica-
ção; 3. Outorgar poderes para a Diretoria do Sindicato, e da
Fetracom negociar Acordar e/ou Ajuizar Dissídio Coletivo; 4.
Eleger Comissão para negociação; 5. Deliberar sobre os des-
contos da Taxa Assistencial em favor da entidade.

Barreiras/BA, 29 de fevereiro de 2008

Hélio da Silva Costa
Presidente

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Ref. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº  006/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços - Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 006/2006,
celebrado em 26/01/06, e 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 situ-
ada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA e, do outro lado, a empresa PRACHEDES
CONTABILIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº 05.911.545/0001-73, com
endereço à Rua Folk Rocha, 76, Bairro Sandra Regina - Fone
(77) 3611-7650, Barreiras-Ba, aqui representado por seu sócio
Sr.  ENIVALDO PRACHEDES DOS ANJOS, RG 64939966

SSP BA, inscrito no  CPF sob o nº  371.869.651-72, doravante
denominado CONTRATADO, com base no Processo de Inexi-
gibilidade de Licitação Nº 006/2006 e disposições da Lei Fede-
ral 8.666 de 21 de junho de 1993, têm justo e contratado o que
se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e con-
dições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
quarta do Contrato 006/2006. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a qualidade dos serviços contábeis prestados
pela Prachedes Contabilidade;

Considerando que os referidos serviços, atendem satisfatoria-
mente às necessidades do Município;

Considerando a empresa estar em dia com a documentação
de regularidade fiscal nas esferas Federal, Estadual e Municipal;

Considerando os serviços de contabilidade ser de prestação
continuada, portanto permitido a sua prorrogação por iguais e
sucessivos períodos, limitado a sessenta meses, conforme art. 57,
inciso II da Lei 8.666/93 e conveniência das partes;

Fica assim, prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo do
contrato.

3) CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica mantido o valor de R$ 31.250,00 (trinta e hum mil,
duzentos e cinqüenta reais) por mês, além de mais uma parcela
equivalente ao valor mensal do presente contrato, a ser paga até
o dia 20.12.2008, a título de taxa de balanço (Prestação de Con-
tas Anual), perfazendo, desta forma, um valor total do contrato
de R$ 406.250,00 (quatrocentos e seis mil duzentos e cinqüenta
reais) por ano.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da se-
guinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Administração e
Finanças;

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec.
de Administração e Finanças;

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e con-
tratados, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três)
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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.

__________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________________
PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA

ENIVALDO PRACHEDES DOS ANJOS
CNPJ: 05.911.545/0001-73

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA

CPF: 993.292.805-44
Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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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 competição que começou em janeiro,
conta com 16 times e está movimentando
os principais bairros da cidade. Confira os
jogos realizados nos dias 23 e 24 de fevereiro:

Barreiras Sul 3 X 4 Vila dos Soldados
Vila Amorim 2 X 0 Vila Brasil
São Miguel 7 X 2 Santa Luzia
Boa Sorte 1 X 0 São Pedro

NOTÍCIAS DO ESPORTE

 Atletas participaram da 1ª etapa do
Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu

Foi realizado nesse domingo,02, em Sal-
vador, a 1ª etapa do Campeonato Estadual
de Jiu- Jitsu. O evento foi promovido pela
Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Bahia,
que é credenciada à Confederação Brasi-
leira de Jiu-Jitsu – CBJJ.

O atleta Cid Teixeira, da equipe Gra-
cie Barra, levou sete alunos para repre-
sentar Barreiras no campeonato. “Agra-
decemos o apoio dado pelo Prefeito Sau-
lo Pedrosa para que a nossa equipe pu-
desse participar de todas as etapas do
campeonato; estamos treinando muito
para trazer um bom resultado”.

Campeonato Interbairros movimenta a cidade
A semifinal foi realizada no sábado, 01, às 15:30 horas.

Vila dos Soldados X São Pedro
(Complexo Esportivo)

Vila Brasil X Vila Amorim (Campo da
Vila Brasil)

Estação Saúde foi sucesso na avenida
A Prefeitura de Barreiras, em parceria

com a TV Oeste, promoveu nos dias 22 e
29/02, na BR 242, o projeto “Estação Saú-
de”, com o objetivo de incentivar a popula-
ção a praticar esporte, através de aulas com
professores de educação física.

Na sexta, 29,  se apresentaram na ave-

nida os professores das seguintes academi-
as: Impacto de Karatê, Falcão Negro (ae-
roboxe), Grupo de Capoeira Mestre Zé
Maria, Summer (ginástica), Korpus (ginás-
tica) e academia Nutriesporte, além de uma
apresentação de capoeira do alunos do
CEMACA.

FOTO WASHINGTON LUIZ

O professor Cid Teixeira levou uma equipe formada por seis alunos

Os alunos do CEMACA realizaram apresentações de capoeira durante o evento


