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O prefeito Saulo Pedrosa participou,
junto com a secretária de educação Ma-
ria Anália Miranda e a coordenadora de
cultura Lélia Rocha, da abertura oficial da
Iª Mostra Coletiva de Artes Plásticas de
Barreiras. O evento, realizado no Palácio
das Artes, fez parte da programação dos
117 anos do município.

De acordo com a secretária de educa-
ção, as comemorações do aniversário de
Barreiras darão enfoque a uma jornada
cultural, na qual três linguagens principais
serão abordadas: a da memória histórico-

Prefeito faz a abertura da Iª Mostra
Coletiva de Artes Plásticas

cultural, por meio de oficinas de implan-
tação, gestão e organização de museus;
a linguagem das artes plásticas, que pre-
vê a realização de oficinas, exposições e
apresentações musicais e, finalmente, a
linguagem das artes cênicas, por meio da
exibição de espetáculos teatrais no Cen-
tro Cultural de Barreiras.

“O objetivo é comemorar o aniversário
de nossa cidade valorizando as diversas ex-
pressões culturais aqui existentes. A jorna-
da cultural será, na verdade, uma vitrine que
trará os vários artistas que a cidade pos-

sui”, disse Maria Anália.
Para o prefeito Saulo Pedrosa, o incen-

tivo às manifestações culturais é uma for-
ma de valorização dos bens imateriais do
município. “Preservar nossa arte e nossa
cultura é gratificante. Importante, também,
é levar essas expressões às novas gerações
para que conheçam e perpetuem uma cul-
tura tão rica e criativa como a realizada pelos
nossos artistas”, disse.

Oficinas – Uma série de oficinas estão
programadas para serem realizadas duran-
te a Iª Mostra Coletiva de Artes Plásticas
de Barreiras. Algumas já foram iniciadas
como a de pintura em azulejos coordenada
pelo artista plástico Eduardo Lima. Todas
as oficinas são destinadas a alunos das es-
colas públicas. Estão previstas, também, a
oficina Projeto Criatura Criativa com Ran-
desmar Vieira. A oficina de pintura, com
Amaro André Dorfey, e a de pintura em
caixa de MDF, ministrada por Welliton Pi-
mentel.

A Mostra Coletiva conta ainda com ex-
posição de artistas plásticos de Barreiras,
palestras e exibição de filmes. As produ-
ções artísticas poderão ser conferidas até
sábado, 17, no Palácio das Artes, das 8h às
12h e das 14h às 18h.

A secretária de educação, professora Maria
Anália destacou a importância da jornada
cultural

O prefeito Saulo Pedrosa fez a abertura oficial do evento
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 114, de 12 de maio de 2008.

Exonera, a pedido, Diretora B, da Escola
Municipal Carmosa Francisca da Silva

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. 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 Carmosa Francisca da Silva,
a Srª. Sônia Maria Brandão, lotada na Secretaria 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 111, de 30 de abril de 2008.

Designa Secretário Administrativo, para
responder interinamente pela Tesouraria,
durante o período de férias da titular.

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, Secretário Administrativo – Sr. Paulo
Henrique Barros, matrícula 2932, para responder interinamente
pela tesouraria, durante o período de férias da titular, com efeito

para o período de 02/05/2008 à 02/06/2008.

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

PORTARIA GAB.  Nº 112, de 05 de maio de 2008.

Designa Subcoordenador de Tributação e
Fiscalização, para responder interinamente
pela Coordenadoria de Administração Tri-
butária, durante o período de licença ma-
ternidade da titular.

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, Sub-coordenador de Tributação e Fiscali-
zação – Sr. Evandro Mantena dos Santos, matrícula 1105,
para responder interinamente pela Coordenadoria de Adminis-
tração Tributária do Município de Barreiras, durante o período
de licença maternidade da titular, com efeito para o período de
06/05/2008 à 03/09/2008.

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, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 113, de 09 de maio 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. Teirivaldo 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 junho
e julho de 2008 e equivalem às férias dos seguintes inspetores:
Luiz Biano de Souza, Matrícula 2103 e José Nascimento
Rodrigues, Matrícula 1765 respectivamente.

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

DECRETO Nº 007, de 11 de janeiro de 2008.

“Cria as Escolas Municipais: Il Escola
Municipal Acyvando Liguori da Luz e a
Escola Municipal Alberto Amorim 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 as seguintes Escolas Municipais:

* II Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz, localizada

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 002/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços referente a Concorrência Pública
002/2006, celebrado em 08/05/2006, 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, a CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 04.241.496/0001-46, com endereço à Av. Altamirando
de Araújo Ramos, 421 Centro - Simões Filho-BA, neste
ato representada por seu sócio Sr. ALFREDO DE SOUZA
TAVARES FILHO, brasileiro, jornalista, residente e
domiciliado na cidade de Salvador-BA, doravante
denominada CONTRATADA, 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 do Contrato 002/2006 – Referente
à Concorrência  Públ ica  002/2006.  A presente
alteração encontra-se de conformidade com artigo 57

na Avenida Antônio Gomes de Moura, S/N, Loteameto Flamengo,
na cidade de Barreiras, Bahia;

* Escola Municipal Alberto Amorim, localizada na Rua
Itapemirim, 180 - Vila Amorim, nesta cidade.

 Art. 2º - Ambas subordinadas à Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com o objetivo de levar aos
estudantes residentes nos bairros mais distantes do centro de
Barreiras  uma educação de qualidade.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAÚSULA SEGUNDA – DO VALOR DO
CONTRATO

Considerando a necessidade da continuidade dos
serviços técnicos na área de comunicação compreendendo,
Estudo, Planejamento, Assessoramento, Criação,
Produção, Distribuição, Veiculação de Programas e
Campanhas referentes à Publicidade Institucional,
Mercadológica, Educativas de Utilidade Pública e Legal
da Prefeitura objeto do referido contrato;

Assim, para atender o período até o fim do prazo do
contrato, fica aditado em 25% o valor do contrato,
aumentando em mais R$ 237.500,00  (Duzentos e trinta e
sete mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de
R$ 1.187.500,00 (Um milhão, cento e oitenta e sete mil e
quinhentos reais), necessários à divulgação de informações
institucionais das atividades administrativas da Prefeitura
Municipal de Barreiras à população.

3) CLAÚSULA TERCEIRA –   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), 01 de Abril de 2008.

________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
CCA COMUNICAÇÃO E PROP. LTDA

Alfredo de Souza Tavares Filho
Contratada

Testemunhas:

__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

__________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS nº 060/2008
Carta Convite nº. 026/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços e Obras nº 060/2008, referente à Carta Convite nº. 026/
2008, que entre si fazem de um lado na qualidade de CONTRA-
TANTE, 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 situada à
Avenida Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município, nes-
te ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PE-
DROSA DE ALMEIDA e, do outro lado a empresa EMPREI-
TEIRA IRMÃOS CARVALHO LTDA, CNPJ  nº.
07.148.283/0001-62, situada à Rua Dr. Orlando de Carvalho,
nº. 01 Qd. 73, Morada da Lua – Barreiras -BA, neste ato repre-
sentada pelo sócio o Sr. FILINTRO ANTÔNIO DE CARVA-
LHO, brasileiro, casado, portador do RG nº. 09.348.765-75
SSP-CE e inscrito no CPF nº. 630.382.265-72, residente e do-
miciliado à Rua Josafá Marinho, nº. 76, Morada da Lua – Barrei-
ras-BA,  doravante denominada CONTRATADA, com base na
Carta Convite nº. 026/2008 e disposições da Lei Federal 8.666/
93, de 21 de junho de 1993,  têm justo e contratado o que se
segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a cláusula
terceira do referido contrato. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando que após a execução dos serviços de reforma
da Escola Antônio Bento de Freitas, previstos no orçamento ini-
cial, será necessários, para atender satisfatoriamente às necessi-
dade da Escola, alguns serviços complementares, conforme consta
na planilha orçamentária em  anexo.

Sendo assim, fica aditado o valor do referido contrato em mais
R$ 2.646,86 (Dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta
e seis centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$
20.800,75 (Vinte mil, oitocentos reais e setenta e cinco centavos)
para que sejam realizadas os serviços complementares para a
melhoria do espaço físico e do desempenho funcional da Escola
Antônio Bento de Freitas.
3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e con-
tratadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas
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para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 23 de abril de 2008.

________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

______________________________________
EMPREITEIRA IRMÃOS CARVALHO LTDA

Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome: Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 017/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 29/05/2008, às
09:00 h, em sua sede, visando aquisição parcelada de
combustível (óleo diesel e gasolina), para sua frota. Edital até
23/05/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729.Centro.

Barreiras 13/05/2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 018/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 29/05/2008, às
15:00 h, em sua sede, visando locação de máquinas e veículos
de apoio para recuperação de sua malha viária. Edital até 23/
05/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729.Centro.

Barreiras, 13/05/2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

DECRETO Nº 019, de 01 de abril de 2008.

“Regulamenta o acesso e disponibili-
zação das Contas Públicas do Executi-
vo Municipal referente ao Exercício de
2007 à comunidade”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atri-
buições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgâni-
ca do Município de Barreiras/BA,

DECRETA:

Art. 1º- As contas públicas municipais são de livre aces-
so a qualquer cidadão no período de segunda à sexta-feira,
durante o expediente de funcionamento da Prefeitura
Municipal ao público, em sala especialmente destinada para
este fim na sede da Prefeitura.

Parágrafo Único:  As Contas Públicas referentes ao
Exercício de 2007, já estão disponibilizadas para con-
sulta.

Art. 2º- O interessado, ao solicitar o acesso às contas
públicas, deverá se identificar através de qualquer docu-
mento válido de identificação, assinando o Livro especí-
fico de acesso, devendo constar número de identidade uti-
lizado, data e horário do acesso.

Art. 3º- O acesso é permitido a cada grupo de três pes-
soas, lhe sendo disponibilizadas cadeiras e mesas para as
pesquisas.

Art. 4º- O interessado poderá solicitar ao servidor pú-
blico atendente, cópias de documentos de seu interesse
no limite de até 50 (cinqüenta cópias) às expensas da mu-
nicipalidade.

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

REPUBLICAÇÃO
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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

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Os idosos que estão inseridos no Pro-
grama Idade Viva, ontem, 13, tiveram um
dia de lazer no clube da Cotia. O objetivo
da Prefeitura foi de proporcionar um mo-
mento de maior integração entre os partici-
pantes.

“É de grande importância esse tipo de
atividade. Hoje em homenagem ao dia das
mães, decidimos promover essa integração
com atividades recreativas e um café da ma-
nhã”, disse a psicopedagoga, Alba Rodri-
gues.

O programa que atende a 300 idosos tem
uma equipe multidisciplinar, composta por
fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, pro-
fessor de educação física, psicopedagoga,
e um médico. Os profissionais orientam os
idosos, sobre as formas de prevenção das
principais doenças da 3ª idade, além de es-
timularem a prática de exercícios.

Durante a semana um ônibus do municí-
pio busca os idosos nas unidades básicas de
saúde para a realização dos encontros no
Centro de Saúde Leonídea Ayres. “Antes
eu não me sentia bem, tinha muitas dores e
me alimentava de forma errada. Após en-
trar no programa me sinto melhor, com mais
disposição, inclusive fiz novas amizades”,
disse a aposentada Cleusa de Sousa, que
tem 64 anos de idade.

“Para mim é muito importante participar
desse grupo. Aqui recebo um ótimo trata-

Programa Idade Viva: Valorizando os idosos de Barreiras

mento, os exercícios físicos têm me dado
maior disposição para enfrentar as ativida-
des cotidianas”, comentou Veridiana dos
Santos, de 75 anos.

Para o prefeito Saulo Pedrosa valorizar
o idoso é fomentar a cidadania. “Quando
assumimos a Prefeitura percebemos que
não existia uma política específica para os
idosos. Que infelizmente, ficaram durante

anos nessa situação. Parabenizo a toda equi-
pe da Secretaria de Saúde, que implantou
esse programa e está servindo, inclusive,
como estudo para outros países”.

Para participar do Idade Viva as pesso-
as interessadas devem procurar a unidade
básica de saúde, mais próxima de sua casa
ou o Centro de Saúde Leonídea Ayres de
Almeida, no turno matutino.

70 idosos participaram do encontro no Clube da Cotia

No encontro foram realizadas
atividades recreativas

Os idosos são orientados no
programa para uma alimenta-
ção correta


