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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Na manhã de ontem, 26, representantes
do Fundo de Assistência Municipal das As-
sociações Comunitárias – FUMAC estive-
ram reunidos com o secretário de Desen-
volvimento Econômico e Agronégócios, José
Araújo Sá Teles. Durante as discussões,
uma série de reivindicações foi re-
passada ao secretário com a finali-
dade de promover melhorias junto
às pequenas comunidades da zona
rural de Barreiras.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Pedro Nepo-
nuceno, solicitou do poder público
uma ajuda de custo para a aquisi-
ção de três resfriadores que irão
possibilitar a comercialização leitei-
ra nas localidades de Nanica e Man-
tiqueira. A viabilização de um bal-
cão de comércio para agricultura
familiar praticar negócios de com-
pra e venda de produtos como bis-
coitos caseiros, doces e cereais

Representantes do Fumac se reúnem
com Secretário de Agronegócio

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

também fez parte do pedido. Além da ajuda
da Prefeitura, a expectativa é que as pro-
postas sejam implementadas e financiadas
pelo Programa de Infra Estrutura (Proinf)

Durante o encontro, o secretário Sá Te-
les aproveitou para fazer uma avaliação das

FOTOS WASHINGTON LUIZ

ações colocadas em prática no ano de 2007
a exemplo do número de famílias assisti-
das pelo programa dos tratores oferecidos
às associações.  “Nós conseguimos aten-
der a 350 famílias e nossa intenção é que
em 2008 além das máquinas, seja disponi-

bilizado também o diesel para que
estes produtores tenham o custo
ainda mais reduzido e um lucro
maior. Para isso, estamos buscan-
do parcerias”, disse.

De acordo com o representan-
te da região do vale do Rio de Ja-
neiro, Valdemar Bezerra, a utiliza-
ção da mecanização resultou em
ganhos reais para as famílias que
lá moram. “É fundamental desta-
car a importância de administrar o
trator de forma correta por parte
das associações. Na nossa região,
tanto a produção quanto a produti-
vidade melhoraram depois que isso
aconteceu”, revelou.

Os representantes do FUMAC se reuniram na sala de reuniões da Prefeitura

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio
José Sá Teles
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

quinta-feira, 27 de março de 2008
ANO 3  - Nº 657

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE HIGIÊNE

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  030/
2008

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: AMERICAINFO SISTEMAS E
COMPUTADORES LTDA-ME, CNPJ 41.976.622/
0001-37, situada à Rua Prof. Guiomar Porto, nº 320, Cen-
tro – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de
materiais e equipamentos para a realização dos trabalhos
desenvolvidos pela SEMATUR – Secretaria de meio Am-
biente e Turismo e o Município de Barreiras, através do
Conselho Municipal de meio Ambiente – CONDEMA,
tudo conforme descrição presente no orçamento da em-
presa, que independente de transcrição, é objeto deste con-
trato, brm como especificações contidas nas demais clá-
usulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

ÓRGÃO: 02.13.01 – Fundo Municipal de Meio Am-
biente.

ATIVIDADE: 04.122.045.2.201 – Gestão das Ativida-
des do CONDEMA.

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

ELEMENTO: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Mate-
rial Permanente

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.100,00 (sete
mil e cem reais).

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a conclusão total do objeto e
cláusulas do presente contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriun-
das do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os
seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 08 de fevereiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
AMERICAINFO SISTEMAS E COMPUTADORES

LTDA-ME
CNPJ: 41.976.622/0001-37

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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EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA nº 045/
2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  031/
2008

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: MARIA DE FÁTIMA MARTINS
FIGUEIREDO, pessoa jurídica, CNPJ nº 42.394.627/
0001-14, situada à Av. Ahylon Macedo, nº 1011, Boa Vista
– Barreiras (BA).

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de
vidros e forros para reposição nas escolas do município,
em Barreiras, compreendendo materiais e mão-de-obra
necessárias à instalação dos produtos objeto deste con-
trato, conforme Proposta e Planilha Orçamentária e de-
mais especificações contidas no processo de Dispensa de
Licitação nº 031/2008 que independentemente de trans-
crição integram o presente contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

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

ATIVIDADE: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do
Ensino Fundamental – FUNDEB 40%;

UNIDADE: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 5.010,00 (cinco
mil e dez reais), que serão pagos conforme entrega e ins-
talação dos produtos.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura, entrega do objeto e cumprimento
das obrigações contratuais.

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE HIGIÊNE

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  063/2008

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

CONTRATADA: PAULO STEFANO MARTINS DE
ALENCAR, CNPJ 16.398.794/0001-23, situada à Rua Café
Filho, nº 354 – Sandra Regina - Barreiras/BA – CEP. 47.803-
100.

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato a aquisição de material
de higiene necessário para atender às crianças atendidas pelos
Centros de Educação Infantil do Município, conforme orçamento

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriun-
das do presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as
partes o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença de 2 (duas) testemunhas,
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
MARIA DE FÁTIMA MARTINS FIGUEIREDO

CNPJ: 42.394.627/0001-14
Contratada

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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enviado pela CONTRATADA e demais cláusulas deste contrato,
que independente de transcrição integra este instrumento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

ÓRGÃO: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

ATIVIDADE: 12.365.016.2.068 – Gestão das Atividades
do Ensino Infantil;

ATIVIDADE:  12.361.016.2.077 – Gestão das Ações do
FUNDEF 40%

UNIDADE: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.960,00 (sete mil
novecentos e sessenta reais) para a aquisição de material de
higiene necessário para atender às crianças atendidas pelos
Centros de Educação Infantil do Município.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até a conclusão total do objeto e cláusulas do
presente contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 14 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

CNPJ: 16.398.794/0001-23

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 044/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  056/
2008

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: RONALDO CARDOSO VIEIRA,
CPF nº 919.960.825-15, situado à Rua Floriano Peixoto,
nº 722, Centro – Barreiras (BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de
serviços de capina nas Escolas do Município de Barrei-
ras, compreendendo materiais e mão-de-obra necessárias
à realização dos referidos serviços objeto deste contrato,
conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais es-
pecificações contidas no Processo de Dispensa de Lici-
tação nº 056/2008 que, independentemente de transcri-
ção integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por

conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir espe-
cificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Ter-
ceiros – Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 3.800,00 (três
mil e oitocentos reais), que serão pagos conforme con-
clusão dos serviços objeto deste contrato.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a completa entrega e execução
dos serviços, sendo que a CONTRATTADA terá o prazo de
30 dias para a entrega dos serviços.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
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Contrato.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o pre-

sente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os seus jurídi-
cos e legais efeitos.

Barreiras (BA), 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

CNPJ: 16.398.794/0001-23

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 55, de 25 de março de 2008.

Exonera Chefe do Setor de Planejamento
e Pesquisa

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 NH6, de Chefe do
Setor de Planejamento e Pesquisa, o Sr. Antonio Relson de
Oliveira, lotado na Secretaria 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 56, de 26 de março de 2008.

Nomeia para o Setor de Planejamento e
Pesquisa

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
NH6, de Chefe do Setor de Planejamento e Pesquisa, o Sr. José
Flávio dos Santos, lotado na Secretaria 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 vigésimo sexto 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
Chefe do Setor de Planejamento e Pesquisa, símbolo NH6, o Sr.
José Flávio dos Santos, CPF 770.623.535/15, RG 07.700.646-
12 SSP/BA, filho de Francisca Agda dos Santos, oportunidade
em que foi cientificado 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  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. O empossado 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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 26 de março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Flávio dos Santos
Empossado
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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

O Bolsa Família é um programa do Go-
verno Federal, em parceria com estados e
municípios, de transferência direta de ren-
da com condicionalidades, que beneficia fa-
mílias em situação de pobreza (com renda
mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00)
e extrema pobreza (renda mensal de até R$
60,00). O Bolsa Família integra o “Fome
Zero”, que visa assegurar o direito à alimen-
tação adequada, contribuindo para a erradi-
cação da pobreza no país.

A Prefeitura, por meio da Secretaria do
Trabalho e Promoção Social, está realizan-
do, nos povoados da cidade o cadastramen-
to de novas famílias no Programa.

Nessa quinta e sexta, 28, a equipe da
secretaria estará no povoado do Mucambo.
“A meta estabelecida pelo Governo Federal
era de 7500 famílias beneficiadas. Em Bar-

Prefeitura cadastra famílias carentes da
zona rural no Programa Bolsa Família

reiras nós já temos 7.800 que recebem o be-
nefício. O nosso objetivo é de cadastrar ain-
da mais famílias carentes que, por algum
motivo, não estejão inseridas no programa”,
disse o coordenador de benefícios e serviços
da Secretaria do Trabalho, Ronney Sudré.

De acordo com o prefeito Saulo Pedro-
sa, a ação desenvolvida pela Secretaria do
Trabalho irá contribuir de forma significati-
va para a diminuição das desigualdades so-

Todas as famílias do Programa Bolsa Família - PBF com adolescentes de 16 e 17
anos, devidamente matriculados na escola, começam a receber o benefício de R$ 30,00
na folha de pagamento de março. Entenda o que é o BVJ e como será o funcionamento
desta nova modalidade de benefício do PBF. Desde segunda-feira (17) todas as famíli-
as do Programa Bolsa Família (PBF) que tenham adolescentes de 16 e 17 anos matri-
culados na escola passaram a receber o Benefício Variável Jovem (BVJ) no valor de
R$ 30,00. Cada família poderá receber até dois BVJ, ou seja R$ 60,00. Com isso, o
valor total do benefício das famílias que antes era de até R$ 112,00 poderá chegar a R$
172,00, de acordo com a renda per capita e com a composição familiar.

A condição para a família receber o BVJ é que o adolescente esteja matriculado na
escola e possua o código INEP da escola no Cadastro Único válido e atualizado nos
últimos 12 meses. No caso dos adolescentes que fizeram 16 anos em 2007 e tinham a
condicionalidade de educação acompanhada, vale a informação de acompanhamento
escolar no Sistema de Freqüência Escolar do Ministério da Educação (MEC).

As famílias do PBF com adolescentes de 16 e 17 anos fora da escola que não
receberem o BVJ em março devem procurar o gestor do PBF para regularizar a infor-
mação de escola no Cadastro Único. Assim que a situação for regularizada, ela passará
a receber o BVJ a que tem direito, na próxima folha de pagamento.

 www.mds.gov.br

Benefício Variável Jovem começa a ser pago

ciais em Barreiras.
“Esse cadastramento possibilitará a in-

serção de centenas de famílias no progra-
ma. Esperamos, com isso, colaborar para
que o índice de extrema pobreza na cidade
diminua. Estamos empenhados em desen-
volver ações que possibilitem o maior fo-
mento a cidadania dos barreirenses, em par-
ceria com qualquer esfera de governo”, re-
latou o prefeito.

CULTURA

Nesta sexta, 28, às 18h30, será apresen-
tado, no Centro Cultural, o espetáculo tea-
tral “Barreiras dos antigos  carnavais”,
encenada pelos idosos participantes do Pro-
grama Idade Viva – PROSI.

“A peça está sendo ensaiada há qua-

Peça “Barreiras dos antigos carnavais”
estará em cartaz amanhã

O Projeto “Idade Viva”, tem o objetivo
de proporcionar bem estar físico e social a
grupos de convivência formados por idosos,
que são acompanhados por médicos, psicó-
logas, fisioterapeutas e enfermeiras, que fa-
zem avaliações constantes de saúde e acom-
panham o uso correto de medicação nos
casos necessários.

A cada dia da semana, um ônibus forne-
cido pela Prefeitura faz o transporte dos gru-

tro meses e terá o figurino e produção
feita pelos idosos do programa. O espe-
táculo utilizará músicas que resgatarão
toda emoção dos antigos carnavais de
Barreiras”, disse a coordenadora do pro-
grama Érika Barata.

Saiba mais sobre o Projeto Idade Viva

pos de idosos para o Centro de Saúde Leo-
nídea Ayres, onde participam de palestras e
atividades de integração social, além de ati-
vidades físicas e culturais no Ginásio de
Esportes.

Para participar do projeto “Idade Viva”
é necessário que a pessoa interessada te-
nha mais de 60 anos e seja morador do
município, basta somente procurar o posto
de saúde mais próximo de sua residência.


