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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na tarde de terça, 22,
os membros do Comitê
Municipal de Combate à
Dengue estiveram reuni-
dos no auditório do Colé-
gio Sagrado Coração de
Jesus. O objetivo do en-
contro foi de discutir a
intensificação de ações
para o combate ao mos-
quito em Barreiras.

De acordo com a se-
cretária de saúde Edda
Silene Matos, o principal
objetivo do comitê é arti-
cular ações que envol-
vam todos os segmentos
da sociedade no combate à dengue.

“O importante é que haja a conscien-
tização e a participação da população, das
entidades não governamentais, servidores
públicos, sindicatos e igrejas. Se toda a
população der uma parcela de contribui-
ção, temos a certeza absoluta de que te-
remos êxito no combate à dengue em nos-
sa cidade”.

De acordo com o chefe da Vigilância

Comitê de combate à dengue intensificará
ações contra o mosquito

Sanitária e ambiental Ubirajara Marques, a
Prefeitura está atenta no combate aos fo-
cos do Aedes Aegypti. “Já fazemos um tra-
balho preventivo por meio dos agentes do
Centro de Controle de Zoonoses, agora, a
Prefeitura contratou mais profissionais para
intensificar essa campanha. Porém, preci-
samos que todos façam a sua parte, o mos-
quito está extremamente adaptado à zona
urbana e a maioria dos focos são encontra-
dos dentro das residências”.

Como medidas importantes de preven-
ção, citadas no encontro, os profissionais
da vigilância enumeraram: misturar uma
colher de chá de água sanitária com um
litro de água para borrifar nas plantas,
lavar os pratos de plantas e xaxins, pas-
sando um pano ou bucha para eliminar
completamente ovos de mosquitos; trocar
a água por areia nos pratos das plantas e
limpar as calhas e lajes das casas.

“Se a população não colaborar, não adi-
antará nada o esforço dos órgãos compe-
tentes. Estamos, inclusive, buscando for-
mas, em conjunto com a justiça, para en-
trarmos de forma legal nas residências e ter-
renos onde o morador não permita a entra-
da dos agentes. Está provado que a maior
parte dos focos são encontrados dentro das
casas e nos quintais; a comunidade tem que
fazer a sua parte e exigir cuidados também
dos vizinhos”, disse Ubirajara Marques.

Número de mortes por
dengue no RJ em 2008

é recorde

O número de mortes confirmadas por
dengue em 2008, no estado do Rio de
Janeiro, é recorde. No balanço da Secre-
taria Estadual de Saúde, divulgado terça-
feira (22), já são 92 mortos, ultrapassan-
do o da última epidemia da doença em
2002, quando 91 pessoas haviam morrido
pela doença. Foram registrados, em todo
o estado, 110.783 casos da doença, menor
que o da última epidemia, quando 288.245
casos foram notificados.

No novo levantamento, a capital do Rio
de Janeiro continua sendo a cidade onde mais
mortes foram registradas: 55, entre os quase
57 mil casos comprovados na cidade. Du-
que de Caxias, na Baixada Fluminense, foi o
segundo município com mais mortes confir-
madas com 11 óbitos. Ainda estão em inves-
tigação 96 mortes em todo o estado.

Fonte: www.g1.globo.com

Os membros do Comitê
Municipal de Combate à
Dengue se reuniram no
auditório do Colégio
Sagrado Coração.

O mosquito se repruduz
em qualquer lugar que

tenha água limpa e
parada

Edda Silene Matos, Secretária de Saúde
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GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA 043/2007, DE 18 DE ABRIL DE 2008.

“Torna de Utilidade Pública a Sociedade de
Instrução e Assistência Social”.

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Sociedade de
Instrução e Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o nº
33.812.074/0008-58, situada na Rua Dr. Heitor Bastos Tigre, nº 32,
Vila dos Funcionários, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 094, de 11 de abril de 2008.

Nomeia Comissão Administrativa Perma-
nente de Avaliação dos requerimentos de
concessão dos adicionais de insalubridade
e/ou periculosidade.

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; RESOLVE:

Art. 1º  - Nomear, para compor a comissão Administrativa Per-
manente de Avaliação dos requerimentos de concessão dos adicio-
nais de insalubridade e/ou periculosidade de servidores do Municí-
pio de Barreiras, presidida pela primeira:

· Edson Lázaro Rosendo da Silva, Médico do Trabalho;
· Enaide Moreira de Araújo Pires, Odontóloga;
· Cíntia Nazarela Oliveira Costa, Psicóloga;
· Edelza Maria Diel Marchewicz, Enfermeira;
· Francisco Antônio Vitório de Lima, Assistente Administrativo;

Art. 2º- Compete à referida Comissão:

a) Elaborar laudos periciais, imprescindíveis à análise dos pro-
cessos que objetivam a concessão dos adicionais de insalubridade
e/ou periculosidade;

b) Analisar os requerimentos de concessão dos adicionais de
insalubridade e/ou periculosidade, já protocolados e remetidos á Se-
cretaria de Administração e Finanças;

c) Emitir parecer conclusivo, embasado legalmente em funda-
mentação técnica, acerca dos requerimentos de concessão dos adi-
cionais de insalubridade e/ou periculosidade;

d) Realizar inspeção nos locais de trabalho dos servidores re-
querentes e apresentar relatórios de visita, que deverão ser avalia-
dos pela chefia hierarquicamente superior;

Art. 3º- A referida Comissão realizará suas atividades integra-
da à Procuradoria Geral deste Município, devendo concluir seus
trabalhos no prazo máximo de noventa dias, a contar do início da
avaliação de cada requerimento apresentando relatório conclusivo
ao chefe do poder executivo.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
destitui eventual nomeação anterior e revoga as disposições em
contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 024/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 028/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura si-
tuada à Avenida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste
Município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS
REIS, brasileira, especialista em Educação Especial e
Práticas Inclusivas pela Faculdade UNIESSA, portadora do
RG nº.0564238619 e CPF nº.944.103.055-49, residente
e domiciliada à Rua Tancredo Neves, nº 228, Qd. B, Lote-
amento São Paulo, Barreiras/BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão
ministradas pela Srª. CRISTINA DE ARAÚJO RAMOS
REIS no Projeto de Educação Especial, destinado à ca-
pacitação dos profissionais da Educação Municipal de
Barreiras.

REPUBLICAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras3 Barreiras - Bahia - quinta-feira, 24 de abril de 2008        ANO 3  -  Nº 676

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 Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades
do Ensino Fundamental;

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

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais), sendo pago pela CONTRA-
TANTE.

PRAZO

O presente instrumento de Contrato terá vigência a par-
tir da data da assinatura até o cumprimento das obrigações
contratuais.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
CRISTINA DE ARAÚJO REIS

CPF: 944.103.055-49
Contratada

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 PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS  nº. 043/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.
052/2008

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: EMPREITEIRA SÃO CARLOS
LTDA, CNPJ/MF Nº 08.041.575/0001-64, situada à Rua
Afonso Soares, nº 51, Vila Rica - Barreiras(BA), neste ato
representada pelo Sr. Carlos Emanoel Marque Fernan-
des, brasileiro, casado, empreiteiro, residente e domici-
liado a Rua Afonso Soares, nº 51 – Bila Rica - Barreiras
(BA), portador da Cédula de Identidade Nº 11.754.092-
78 SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 545.670.411-00.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a Prestação
de Serviços para realizar manutenção e recuperação
de pontes das localidades do Rio Branco, Povoado da
Mangabeira, Povoado São Vicente e Povoado Pedra de
Amolar, 02 sobre o Riacho Mangabeiras e 01 sobre
Riacho Água Fria,  compreendendo mão-de-obra e
materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços objeto deste contrato, conforme Proposta e
Planilha Orçamentária e demais especificações con-
tidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 052/
2008 que independentemente de transcrição 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: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Ser-
viços Públicos

Atividade: 2.149 – Apoio as Atividades da SEMIS

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.654,00 (seis
mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais), que serão pa-
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gos ao contratado após a conclusão dos serviços median-
te apresentação da nota fiscal devidamente atestada a rea-
lização dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a completa execução dos ser-
viços, sendo que a Contratada terá o prazo de 20 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 Contrato.

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

Barreiras(BA), 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
EMPREITEIRA SÃO CARLOS LTDA
Carlos Emanoel Marques Fernandes

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

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: JANSER DUARTE CARDOSO, bra-
sileiro, CPF nº. 000.670.255-44, RG nº 081.0319713 –
SSP/BA, inscrito na OAB sob nº 20727, e domiciliado à
Avenida Benedita Silveira, nº 132, sala 01 e 03, Centro
Empresarial Portinari, Centro – Barreiras/BA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de asses-
soria jurídica pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE ,
na execução de procedimentos administrativos e judiciais
voltados a viabilização dos atos administrativos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.05.00 – Procuradoria Geral do Município;

Atividade: 02.062.009.2.040 – Gestão das Ativ. de
Asses. Jurídica e Defesa do Consumidor;

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

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagará o CONTRATANTE ao CONTRATADO, a título
de honorários advocatícios a importância de R$ 3.000,00
(três mil reais) mensal, perfazendo o valor total do con-
trato em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência a partir de 07 de fe-
vereiro de 2008 até 31 de dezembro de 2008, podendo
ser prorrogado mediante termo aditivo.

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
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na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam
os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 25 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
JANSER DUARTE CARDOSO

CPF nº. 000.670.255-44

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 SER-
VIÇOS Nº 025/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 024/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
sob nº 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Ave-
nida Clériston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de
Almeida.

CONTRATADO: G & R ASSESSORIA CONSULTO-
RIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o Nº. 34425561/0001-54, estabelecida à Av. Ilhéus, nº 597,
térreo, Bairro Castália – Itabuna – Bahia, Cep. 45.600-000.

OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação de consultoria e
assessoria técnica que a CONTRATADA se compromete a pres-
tar à CONTRATANTE, para desenvolver, implantar e acompa-
nhar o projeto social vinculado ao projeto de melhoria habitacio-
nal da Cascalheira e Barreiras II, de interesse social para o Muni-
cípio de Barreiras – Bahia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades da
Séc. Mun. Infra-Estrutura.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇO

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA, o valor de R$ 33.894,00 (trinta e três mil
oitocentos e noventa e quatro reais), oriundos do repasse da Caixa
Econômica Federal e R$ 4.691,00  (quatro mil seiscentos e no-
venta e um hum reais) oriundos do Município.

PRAZO

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura
e terá prazo de duração até 31 de dezembro de 2008.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renun-
ciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras Ba, 31 de janeiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
G & R ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 34425561/0001-54
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

A Prefeitura de Barreiras, por meio
da Vigilância Sanitária, está primando
pela segurança de usuários de medica-
mentos e portadores de enfermidades,
com a realização de constantes rondas
nas farmácias da cidade.

E foi durante uma ronda periódica que
a vigilância interditou duas drogarias, uma
no centro de Barreiras e outra no bairro
de Barreirinhas. Ambas não tinham o al-
vará sanitário e nem o responsável téc-
nico, que no caso é o farmacêutico.

De acordo com as normas sanitárias,
toda farmácia ou drogaria, para funcio-
nar, precisa do alvará sanitário que só é
concedido se tiver um responsável téc-
nico.  Por esse motivo, as duas farmáci-
as foram interditadas, mas o funciona-
mento poderá ser liberado caso regula-
rizem a situação junto à Vigilância Sani-
tária e Prefeitura.

A documentação exigida para o far-
macêutico é a seguinte: carteira do ór-

Vigilância Sanitária Interdita Drogarias

gão de classe, que, no caso, é o CRF,
anuidade do conselho em dia, diploma,
RG, CPF e o contrato de prestação de
serviço, além do termo de responsabi-
lidade expedido pela vigilância.

Segundo a técnica de Vigilância Sa-

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

Alvará Sanitário:

nitária Luziene de Souza “as drogarias
precisam ficar atentas para a documen-
tação. Quem não estiver com os docu-
mentos em dia ou pendências com a vi-
gilância sanitária poderá sofrer  sanções
legais, como multa ou interdição”.

O que é?
É um documento emitido após a análise das condições higiênico-sanitárias de

estabelecimentos, veículos e equipamentos que mantenham atividades relaciona-
das à saúde dos cidadãos.

Para que serve?
Serve para comprovar que um estabelecimento, veículo ou equipamento está

de acordo com a legislação sanitária vigente, garantindo assim, a saúde e o bem
estar da população do município.

Toda atividade de interesse da Saúde Pública deve possuir este documento, a
fim de atestar que está de acordo com a legislação, evitando a aplicação de pena-
lidades, autuações e garantindo qualidade de serviços à população.

A vigilância interditou o estabelecimento até a regularização

FOTO WASHINGTON LUIZ


