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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

Na tarde de quarta, 19, o prefeito Saulo
Pedrosa acompanhado dos secretários de
governo realizou a entrega do prédio defini-
tivo da Escola Alcyvando Ligouri da Luz,
no Loteamento Novo Horizonte, que conta
com 07 salas de aula e tem capacidade para
500 alunos.

“Desde o início do nosso governo prioriza-
mos investimentos na educação, saúde e sane-
amento básico. Considero que esses são os ei-
xos principais de qualquer administração. Tam-
bém ressalto que será de grande importância a
participação dos pais para a preservação des-
sa escola”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Durante a solenidade de inauguração, a
família de Alcyvandro Luz foi homenagea-
da. “É com grande prazer que agradece-
mos essa homenagem, pois educar também
é arte. Espero que essa escola possa ter
grandes riquezas musicais e que muitos ta-
lentos sejam descobertos”, disse Vandalcy
Luz, irmã do homenageado.

“Esse é mais um dia importante na his-
tória de Barreiras, onde o prefeito sabiamen-
te investe na educação, fazendo com que o
nosso município tome um rumo diferencia-
do. Aqui, nessa unidade, temos a proposta
de incentivar também a musicalidade por
meio de oficinas de violão e outros instru-
mentos”, disse a secretária de educação
Maria Anália Miranda.

Prefeitura implanta nova escola
no Loteamento Novo Horizonte

Natural de Barreiras, Alcyvando Liguo-
ri Luz começou a despontar no cenário
musical baiano a partir de meados da déca-
da de 50, em Salvador, como segundo trom-
petista da Orquestra Sinfônica da Bahia,
sendo aluno do maestro Horst Schwebell.

Boêmio, fez parceria com Carlos Veiga,
em 1959, na famosa Banda Bazooka, e com
Carlos Coqueijo, este último, ministro do Su-
premo Tribunal do trabalho, também já faleci-
do. A obra de Alcyvando junto a seus parcei-
ros é pequena, porém, de grande qualidade.
Apaixonado pelo mundo da música Alcyvan-
do chegou a criar um estúdio de gravações

Um pouco da história de Alcyvando Luz

em Salvador, onde gravou diversos artistas
jovens. Influenciou várias gerações de intér-
pretes e compositores, a exemplo de Zizi Possi,
Joyce e Maria Creusa. Algumas de suas mú-
sicas foram gravadas por João Gilberto, sen-
do a mais conhecida “É Preciso Perdoar”, em
parceria com Carlos Coqueijo. (Foi na casa
de Carlos Coqueijo que Caetano Veloso, Gal
Costa e os jovens que revolucionavam a mú-
sica baiana e então, foram apresentados pelo
anfitrião a João Gilberto).

O último disco do Alcyvando foi, o inde-
pendente “Bahia de Oxalá”, que trazia com-
posições em parceria com Capinan, Carlos

Ao término da solenidade, o prefeito Sau-
lo Pedrosa reiterou o seu compromisso em
investir na educação do município. “A reto-
mada do crescimento educacional faz parte
de uma política pública voltada para que a
cidade seja um centro produtor do conheci-
mento. Apesar dos grandes problemas her-
dados das gestões passadas, estamos con-
victos que os investimentos feitos na edu-
cação e saúde foram sem dúvida o marco
do desenvolvimento da nossa cidade”.

Coqueijo, Wilson Lins, dentre outros, e as
participações especiais de Xangai e Caeta-
no Veloso. Segundo a família, o compositor
deixou mais de 20 composições inéditas e
uma série de arranjos e ensaios.

Alcyvando Luz faleceu aos 60 anos
de idade, em função de problemas respi-
ratórios. A Bahia perdeu, assim, um dos
seus maiores talentos musicais. O “Nêgo
Véio” , como era mais conhecido no meio
artístico, marcou várias gerações com sua
versatilidade e consistência musical, fa-
zendo, também, parceria com cantores e
compositores dos mais variados estilos.

O prefeito, a secretária de educação e familiares de Alcyvandro Luz

O Bispo da Diocese de Barreiras participou
da cerimônia
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 017, de 07 de março de 2008.

“Nomeia Membros do CONSELHO MUNI-
CIPAL DE HABITAÇÃO do Município de
Barreiras e o FUNDO MUNICIPAL de Ha-
bitação a ele vinculado, criado pela Lei nº 789/
2008.”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso de suas atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, combinada com a Lei 789/2008,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do Con-
selho Municipal de Habitação do Município de Barreiras e o Fundo
Municipal de Habitação a ele vinculado, os representantes das
entidades que o constituem, adiante enumerados e indicados, na
forma da Lei nº 789/2008:

I – REPRESENTANDO O PODER PÚBLICO:

REPRESENTANDO A PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO:

Titular: Leonina Maria de Oliveira Pamplona Pimentel
Suplente: Luiz Fernando Pedrosa e Silva

REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL:

Titular: João Luiz de Souza Filho
Suplente: Roney Sodré

REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA:

Titular: Amilton Arnaldo da Silva
Suplente: Antônio Carlos Pimentel

REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS/ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO:

Titular: Erusa Vieira da Costa
Suplente: Maria Isabel Gomes Matos
REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

MEIO AMBIENTE E TURISMO:
Titular: Durvalino Vasconcelos Nunes
Suplente: Antenor Américo de Oliveira Filho

REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO
MUNICÍPIO:

Titular: Heronildo Rodrigues de Souza
Suplente: Silma Alves de Oliveira

II – REPRESENTANDO A SOCIEDADE CIVIL:

REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
QUE LUTAM PELA MORADIA POPULAR:

Titular: Ana Solange Rocha de Lima
Suplente: Marialva da Silva Almeida

REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE MORA-
DORES DO MUNICÍPIO:

Titular: Carlos Tito Marques Cordeiro
Suplente: Aline Silva Santos

REPRESENTANTE DO SETOR EMPRESARIAL QUE
PROMOVE O DESENVOLVIMENTO URBANO – CDL:

Titular: Benedita Tadei Campos
Suplente: Rodrigo Barbosa Campos

REPRESENTANTES DE ENTIDADES ACADÊMI-
CAS E DE PESQUISA:

Titular: João Bosco Pavão
Suplente: Darto Ribeiro dos Santos

Titular: Paulo Roberto Baqueiro Brandão
Suplente: Maria Deborah Cabral de Sousa

REPRESENTANTES DE ENTIDADES RELIGIOSAS:
Titular: Nara Dioclécia Soares Módica
Suplente: Rosiane Cristina Muniz de Oliveira

Titular: Diácono Martin Mayr
Suplente: Neuraci Rosalina da Silva

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 52, de 13 de março de 2008.

Instaura processo administrativo, nomeia
comissão sindicante e dá outras providên-
cias

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de
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Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei, RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar processo administrativo conforme autoriza
a Lei 8.666/93, artigos 58 C/C 78, para apurar irregularidades
cometidas pela empresa Neurivania Santos Oliveira, CNPJ:
03.825.104/0001-23 – relativo ao contrato firmado com este
município em 29/10/2007, oriundo do processo licitatório Carta
Convite nº 094/2007,.

Art. 2º - Criar Comissão Administrativa Sindicante para con-
duzir o referido processo, composta pelos servidores adiante enu-
merados e que deverá funcionar sob a presidência do primeiro,
são eles:

· Maria Denise Camargo de Figueiredo;
· Ronney Sudré;
· Evandro Mantena dos Santos.

Art. 3º - A Comissão Administrativa criada pelo artigo anteri-
or, deverá, no prazo de 30 dias, PROCEDER:

a) a apuração dos fatos descritos em denúncia;
b) enquadramento das sanções administrativas pertinentes;
c) apresentação de relatório conclusivo ao gestor municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 53, de 13 de março de 2008.

Exonera, a pedido, Diretora B, da Escola
Municipal do Parque

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

Art. 1º Exonerar do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC4,
de Diretora B, da Escola Municipal do Parque, a Pedagoga He-
lena Marques dos Santos, 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 Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefei-
tura 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 54, de 13 de março de 2008.

Exonera, a pedido, Secretária Escolar da Escola Mundo In-
fantil

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º - Exonerar, a pedido,  do  Cargo  em  Comissão  de
Secretária Escolar da Escola Mundo Infantil, a Srtª Elisangela
Xavier de Araújo, lotada na Secretaria de Educação, com car-
ga 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 Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS -BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-06/08

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS realizará licitação acima, dia 03/
04/08, às 09:00h, em sua sede, visando seleção de Instituição
Financeira autorizada a funcionar no país pelo Banco Central do
Brasil, para administração da folha de pagamento dos seus
servidores. Edital até 31/03/08, R$ 200,00, Av. Clériston Andrade,
729, Centro.

Barreiras, 20 de março de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro
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EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº.  060/2007

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste
município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: CHUBASCO ASSESSORIA E CON-
SULTORIA NA ÁREA PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº.
07.790.244/0001-64, estabelecida à Rua Vital soares, 40-
A – Centro – Urucuca – Bahia, Cep. 45.680-000.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de consul-
toria e assessoria técnica que a CONTRATADA se com-
promete a prestar à CONTRATANTE, apoio na constru-
ção da rede de assistência técnica no apoio à elaboração
de planos habitacionais de interesse social para o municí-
pio de Barreiras – Bahia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.02.00 – Assessoria de Planejamento

Atividade: 04.121.009.2026 – Elaboração e Implan-
tação do Plano Estratégico a Longo Prazo – Barreiras –
2015

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 52.706,00 (cin-
qüenta e dois mil, setecentos e seis reais), oriundos do
repasse da Caixa Econômica Federal e R$ 7.294,00 (sete
mil, duzentos e noventa e quatro reais) oriundos do Muni-
cípio sendo que o presente contrato pode ser classificado
como inexigível de licitação, com fundamento no Artigo
25, Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93, combinado com
o Artigo 13 do mesmo instrumento legal.

DO PRAZO:

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua as-
sinatura e terá prazo de duração até 12 meses, podendo
ser prorrogada pelas partes no seu final, se assim deseja-
rem os contratantes.
FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com re-
núncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente
contrato e que não possa ser resolvida de comum acordo
entre as mesmas.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o
presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e mesma
forma, na presença de duas testemunhas, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 27 de dezembro de 2007

TESTEMUNHAS:

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

CHUBACO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA
ÁREA PÚBLICA LTDA

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
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 Presta-
ção 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 CONTRATAN-

REPUBLICAÇÃO
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TE, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurí-
dica 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 Municí-
pio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, o
Sr. LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA, brasileiro, sol-
teiro, residente e domiciliado à Rua Itarantin, nº. 12 - Lo-
teamento 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 per-
mite a Lei 8.666/93, têm justo e contratado o que se se-
gue 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 terceira e quinta do Contrato – Referente ao Convi-
te 029/2007. A presente alteração encontra-se de confor-
midade 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 docu-
mentação e correspondências da secretaria de Educação
às escolas municipais e vice versa;

Considerando a economicidade de recursos financei-
ros 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) me-
ses o prazo do contrato, tendo início em 01/01/2008 e
término em 31/12/2008.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR  E DOS RE-
CURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para atender a este novo período de 12 (doze) meses, o
valor mensal do contrato passará a ser de R$ 900,00 (no-
vecentos reais), sendo R$ 300,00 (trezentos reais) pela
locação da moto e 600,00 (seiscentos reais) pela presta-
ção 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 CONTRATAN-
TE com um tanque de combustível por semana.

4) CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2069 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física

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

__________________________________
LUIZ PAULO DE SOUZA VIEIRA

CPF: 993.292.805-44
Contratado

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

Cerca de 850 pais de alunos da Escola
Municipal Santa Luzia participaram, na se-
mana passada, da primeira  reunião do ano
organizada pela direção. A secretária de
educação Maria Anália Miranda foi convi-
dada para falar sobre as ações que norte-
rão a educação pública em 2008 e também
sobre a implantação do Ensino Fundamen-
tal de nove anos nas escolas de Barreiras.

Os presentes puderam tirar dúvidas e es-
clarecer as inquietações a respeito da nova
Lei do Ministério da Educação que prevê o
ingresso dos estudantes no Ensino Funda-

Mais de 800 pais participaram de
reunião na Escola Santa Luzia

A implantação do ensino de nove anos pautou o encontro

mental aos seis anos de idade e não mais
aos sete anos.

Com as mudanças, a criança terá mais
tempo de escolaridade, permancendo no En-
sino Fundamental por nove anos. “A orien-
tação do MEC é que os Estados e Municí-
pios deverão se adequar à Lei até o ano de
2010, porém, em Barreiras, já a partir des-
te, iniciamos a implantação nas escolas”,
disse a secretária.

Desde outubro de 2007, a equipe de Pla-
nejamento Pedagógico da Secretaria Mun-
cipal de Educação está trabalhando para que
as adequações necessárias fossem realiza-
das. Nos encontros pedagógicos, todos os
professores, diretores e coordenadores re-
ceberam orientações sobre como lidar com
as mudanças e, posteriormente, repassar as
novidades para as comunidades escolares.

Prioridades – De acordo com a di-
retora da Escola Santa Luzia, Sílvia
Ferraz, o ensino de nove anos trará boas
perspecitvas de melhoras no rendimen-
to dos alunos. “Algumas prioridades
serão consideradas, como por exemplo,
o número máximo de 25 estudantes por
sala de aula”, diz.  Outra vantagem,
segundo Ferraz é que o tempo maior
de permanência do aluno na escola re-
sulte na socializaçao e interação mais
intensa com outras crianças. “Isso di-
minui a cultura de que criança com seis
anos é muito nova para entrar na esco-
la, ler e escrever. O que deve, de fato,
ocorrer é que esta criança ficará me-
lhor preparada para cursar o Ensino
Médio”, avalia a diretora.

Os pais
estavam
atentos às
explicações

Maria Anália falou das diretrizes
educacionais e dos nove anos de
ensino fundamental. No detalhe, a
secretária Maria Anália e a diretora
da escola Sílvia Ferraz


