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O ano letivo teve início na segunda-
feira, 10, para os mais de 18.600 alunos
matriculados na rede municipal de edu-
cação. Uma série de ações foi tomada
pela Prefeitura, por meio das secretarias
de Educação e de Infra-Estrutura para
garantir aos estudantes conforto e segu-
rança durante todo o ano.

Como parte dos preparativos para início
das aulas, todos os professores receberam
capacitação nos encontros pedagógicos re-
alizados. Atualmente, 535 educadores con-
cursados, 237 contratados e 110 oriundos
do Instituto Evaldo Luz (IEL), formam o
quadro de professores do município. “O iní-
cio do ano letivo é também o início de uma
revalorização da Escola Púlbica: merenda
escolar de qualidade, ensino e apredizagem
eficientes e professores preparados para
humanizar a nossa sociedade”, disse Maria
Anália Miranda.

Os educadores atuarão nas 33 esco-
las e três creches em funcionamento na
sede do município, além das 39 sedes es-
colares da zona rural.

Alunos da rede municipal voltam às aulas

A grande novidade para o ano letivo de
2008 é a implantação do Ensino Fundamental
de nove anos, cujo primeiro ano já está funci-
onando a partir de agora.

Em todas as escolas municipais o pri-
meiro dia de aula foi marcado com uma pro-
gramação especial para receber os estudan-
tes. “Realizamos um trabalho diferenciado,
com aulas inaugurais para receber os no-
vos alunos e também os que já freqüenta-

Reformas – A Secretaria de Infra-Estrutura também contribuiu para que as aulas
iniciassem de forma satisfatória. Os funcionários da secretaria se revezaram desde o
final do ano passado na reforma das sedes escolares. Ao todo, receberam reparos
completos as escolas Valdete Piedade de Holanda (Buritis), Antonio Bento  (Casca-
lheira), Escola Municipal do Riachinho, Escola Municipal Barreiras Sul, Abílio Farias e
anexo (Mucambo), Luiz Freitas Lima e anexo (Barrocão de Baixo), Antonio Machado
(Vau do Teiú) e Escola Municipal do Tatu.

vam as escolas, mas que iniciam um novo
ano letivo”, assegurou a secretária de edu-
cação Maria Anália Miranda.

“Estamos trabalhando para que a educa-
ção em Barreiras seja de primeira qualidade.
Amanhã, vamos inaugurar a Creche Escola
da Santa Luzia com estrutura de excelência
para dar a cada criança um atendimento dig-
no e de qualidade”, finalizou Anália.

No Colégio Padre Vieira, alunos empolgados com as novas instalações

Os ônibus
escolares
retomaram a
rotina do
transporte dos
alunos do
município
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 013, de 25 de fevereiro de 2008.

“Cria o Centro de Educação Infantil João
Paulo II e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe conferem os Artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município
de Barreiras/BA, considerando a necessidade de promover
condições para o desenvolvimento das ações educacionais da
população, resolve:

Art. 1º -  Criar o Centro de Educação Infantil João Paulo II,
subordinada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, com o objetivo de proporcionar às crianças uma educação
de qualidade, desde os primeiros anos de vida e às mães
“socialmente vulneráveis”, fortalecer oportunidades de emprego,
viabilizando melhoria de renda familiar e da qualidade de vida. O
Centro de Educação Infantil João Paulo II será instalado em prédio
próprio construído para este fim, no Bairro Santa Luzia, nesta cidade.

Art. 2º -  O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 16, de 07 de março de 2008.

“Estabelece vencimento do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU,
do Município de Barreiras para o exercício de
2008 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º- O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana é anual e será pago de uma só vez até o último dia útil do
mês de março do exercício, com redução de 10% (dez por cento).

   Art. 2º- O Contribuinte que não efetuar o pagamento em cota
única na data de vencimento do crédito tributário poderá liquidá-lo
em até 06 (seis) parcelas com vencimento no último dia útil dos
meses de março à dezembro do exercício.

Art. 3º- É facultado ao contribuinte antecipar o pagamento das
parcelas, desde que observando sua ordem.

Art. 4º- O pagamento da parcela que for efetuado após o prazo
estabelecido neste Decreto, sujeita o contribuinte aos acréscimos
legais.

Art. 5º- O contribuinte que optar pelo pagamento em parcelas
não terá as reduções previstas no art. 1º deste Decreto.

Art. 6º- O pagamento deverá ser efetuado no caixa da Prefei-
tura Municipal de Barreiras ou junto ao Banco do Brasil S/A.

Art. 7º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 19, de 22 de janeiro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação de
Comissão Especial de avaliação dos
imóveis situados à margem esquerda da
Cachoeira do Acaba Vida .”

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:

Artº 1- Criar a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar parte dos imóveis da margem direita do Rio de Janeiro, a
partir da BA-458/459 (Rodovia da Soja) até o limite da área do
Parque Municipal da Cachoeira do Acaba Vida - APA - Bacia do
Rio de Janeiro, conforme planta topográfica anexa, para fins de
desapropriação.

Artº 2º - Nomear a comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante nominados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro; sendo eles:

- José Maria Albuquerque Júnior ;
- José Crisóstomo Carvalho Bulhões;
- Eider Barbosa.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de trinta (30) dias para
apresentar relatório conclusivo;

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 41, de 21 de fevereiro de 2008.

Nomeia Diretora A, da Creche Municipal Santa Luzia

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC1,  de Diretora A, da Creche Municipal Santa Luzia, a
Srª Adna Maria Chrisóstomo, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Diretora A, da
Creche Municipal Santa Luzia, símbolo CC1, a Srª Adna Maria
Chrisóstomo, CPF 829.626.851-53, RG 2.654.129 SSP/DF, filha
de Milanei Chrisóstomo da Silva e Maria Zilia Chrisóstomo, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Al-
meida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de fevereiro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adna Maria Chrisóstomo
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 049, de 06 de março de 2008.

Exonera  Coordenadora Geral

O Prefeito Municipal 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, resolve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH3, de
Coordenadora Geral, a Srª. Jânia Cardoso dos Santos, lotada
na Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

PORTARIA GAB.  Nº 050, de 07 de março de 2008.

Nomeia para Coordenadora Geral

O Prefeito Municipal 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, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Coordenadora Geral, a Pedagoga Srª. Iara Xavier dos
Santos, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

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

TERMO DE POSSE

Ao sétimo dia do mês de março de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA,
Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em
Comissão de Coordenadora Geral Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, símbolo NH3, a Srª. Iara
Xavier dos Santos, CPF 605.499.985-00, RG 1.577.499
SSP/DF, filha de Didier dos Santos e Ledice Xavier dos Santos,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida,
pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 07 de Março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iara Xavier dos Santos
Empossada

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. Processo de Inexigibilidade de Licitação nº  006/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Pres-
tação de Serviços - Processo de Inexigibilidade de Li-
citação 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 si-
tuada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Mu-
nicípio, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-
nicipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro
lado, a empresa PRACHEDES CONTABILIDADE

REPUBLICAÇÃO
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LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita junto
ao CNPJ/MF sob nº 05.911.545/0001-73, com ende-
reço 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 CONTRATA-
DO, com base no Processo de Inexigibilidade de Lici-
tação Nº 006/2006 e disposições da Lei Federal 8.666
de 21 de junho de 1993, têm justo e contratado o que se
segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas
e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula 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 pres-
tados pela Prachedes Contabilidade;

Considerando que os referidos serviços, atendem sa-
tisfatoriamente às necessidades do Município;

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

Considerando os serviços de contabilidade ser de pres-
tação 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 conveniên-
cia 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 Contas Anual),
perfazendo, desta forma, um valor total do contrato de
R$ 406.250,00 (quatrocentos e seis mil duzentos e cin-
qüenta reais) por ano.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Adminis-
tração 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 Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusu-
las e condições do Contrato ora aditado. Assim, por esta-
rem justos e contratados, assinam as partes o presente ter-
mo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus le-
gítimos 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
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A Prefeitura de Barreiras, através da Se-
cretaria de Infra-Estrutura, começou, essa
semana, um intenso trabalho para recupe-
rar o asfalto nos principais pontos críticos
da cidade.

“Temos consciência do grave problema
dos buracos na cidade. Foram anos de des-
caso. Estamos recuperando os principais
trechos, como próximo ao Hospital Eurico
Dutra e nos Bairros Ribeirão e Recanto dos
Pássaros”, disse o secretário de Infra-es-
trutura José Roberto Araújo.

De acordo com o prefeito Saulo Pedro-
sa, a Prefeitura busca sempre promover
ações que contribuam para a melhoria da
cidade, “sabemos dos problemas relaciona-
dos à infra-estrutura e apesar do grande
problema financeiro herdado, estamos nos
empenhando para minimizar essa situação”.

De acordo com a Secretaria de Infra-
Estrutura, outros locais também serão recu-
perados. “Estamos identificando os principais
pontos críticos e gradativamente vamos rea-
lizar esse trabalho de recuperação. Vamos
nos empenhar ao máximo, para, num prazo
muito curto, concluirmos esse trabalho”.

Além do trabalho de recuperação do
asfalto, a Secretaria de Infra-Estrutura tam-
bém está em fase de conclusão de uma rede
de drenagem pluvial no Loteamento São
Paulo 2.

“Estamos colocando cerca de 190 me-
tros de manilhas na Rua Petrolina, atenden-
do a um antigo anseio da população daque-
le bairro, que no período das chuvas tinham
suas casas alagadas. A rede de captação
de águas pluviais irá sanar esse problema”,
disse o secretário José Roberto.

Operação tapa-buracos e rede de captação de
água das chuvas irão beneficiar população

Desde 2006, foi implantado, em Barreiras, um sistema de ligações gratuitas para os
serviços de iluminação pública, através do 0800-286-8459. A população pode solici-
tar a troca de lâmpadas, reposição de braços e instalação de novos postes.

De acordo com o secretário de Infra-Estrutura José Roberto Araújo, em Barreiras,
no início de 2006, 50% da cidade estava sem iluminação, “metade dos bairros estavam
completamente no escuro, por isso, iniciamos um intenso trabalho de recuperação da
iluminação pública, com reposição de lâmpadas, postes e braços de luz”, comenta.

Conforme o coordenador de serviços públicos, Antônio Carlos de Almeida, com a
implantação do serviço 0800, os trabalhos são realizados de forma mais ágil, “a central
telefônica tornou mais eficiente o nosso trabalho, além de proporcionar maior econo-
mia, já que não temos mais que fazer rondas pelos bairros da cidade”.

O 0800-286-8459 funciona de segunda à sexta, das 08 às 12 h e das 14 às 17
horas e aos sábado das 08 às 12 horas.

Iluminação pública tem central 0800

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A rede de captação de águas pluviais está sendo implantado no bairro São Paulo 2

A operação tapa-
buracos está

sendo feita nos
principais bairros

da cidade


