
DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras1 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 06 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 703

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 06 de junho de 2008 -  ANO 3  -  Nº 703

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO WASHINGTON LUIZ

O prefeito Saulo Pedrosa se reuniu na
manhã de quarta-feira com Pedro Valver-
de e Juscelino Gomes São Mateus, da área
de atração de investimentos e Marcelo
Marques, diretor de logística da Carrefour.
A reunião teve como objetivo a entrega da
carta de intenções da empresa para insta-
lação de uma loja na cidade.

“O terreno já foi adquirido, é na antiga
Fribasa. Já estamos com a documentação
em mãos e vamos trabalhar rápido para que
o Atacadão esteja funcionando o mais bre-
ve possível” afirmou Marcelo Marques.

A previsão é que a loja atenda desde a
dona de casa ao comerciante da região,
praticando preços mais baixos. “Fizemos
uma pesquisa e temos convicção que va-
mos oferecer ao consumidor preços bem
mais baixos que os praticados atualmente
em Barreiras” salientou Pedro Valverde.

A previsão é que a loja tenha entre 35 e
40 mil metros quadrados, vendendo no ata-

Carrefour (lido como carfúr em francês) é uma rede internacional de hipermercados
fundada na França, em 1960. Em 2004, o grupo possuía dez mil unidades em trinta
países e quatrocentos mil empregados. Seu volume de negócios em 2002 foi de 86
bilhões de euros e se distribuiu do seguinte modo: 51% na França, 34% no resto da
Europa, 8% na América Latina e 7% na Ásia.

Hipermercados: O Brasil foi o destino escolhido para a primeira loja Carrefour no
continente americano. Com o lançamento de novas lojas e aquisição de redes regionais
como Planaltão, Roncetti, Mineirão, Rainha, Dallas, Continente e Atacadão.

A política de sustentabilidade do Grupo Carrefour alia, com o comprometimento de
todos os níveis da empresa, as exigências econômicas com as necessidades sociais e o
respeito aos recursos naturais.

Na gestão dos negócios, incluímos a responsabilidade social com princípios e ações
que favorecem o desenvolvimento sustentável e agregam valor ao relacionamento com
os vários públicos.

Atenção especial recebem as comunidades onde estão instaladas as nossas lojas.
Estimulamos, contribuímos e participamos de seu crescimento social.

Fonte: wikipedia.org e www.carrefour.com.br

Prefeito conversa com empresários
para trazer Carrefour para Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida

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

Cássia Marques

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

cado e varejo e gerando entre 350 e 400
empregos diretos.

O prefeito Saulo Pedrosa fez uma breve
explanação do potencial da região e da im-
portância de Barreiras para o Oeste da
Bahia, como cidade pólo. “Queremos ofe-
recer o melhor para a população de Barrei-

ras. A vinda do Carrefour vai gerar empre-
go e renda e facilitar a vida de muitas famí-
lias que vão dispor de produtos de qualidade
com preços acessíveis”. O prefeito assegu-
rou também que “no que depender de nós,
vamos dar todo o apoio necessário para que
as obras comecem imediatamente”.

História

O prefeito recebeu a carta de intenções dos representantes da empresa
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GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAB Nº 112/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 03 de junho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 010/2008 .

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa, o Projeto de Lei com número 010/2008, que:
“Altera o caput, do artigo 3º, da Lei nº 337, de 13 Novembro
de 1996.”, atendendo os princípios constitucionais, conforme
justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 010 de 03 de Junho de 2008
                        Da iniciativa do Poder Executivo

 “Altera o caput, do artigo 3º, da Lei nº 337, de 13 no-
vembro de 1996.”.

O Prefeito Municipal de Barreiras, usando de suas atri-
buições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município
que a Assembléia Legislativa aprovou e fica sancionada a se-
guinte Lei:

Art. 1º. O caput do artigo 3º da Lei nº 337, de 13 de novem-
bro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Fundo Municipal de Assistência Social será geri-
do pela Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social,

sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social.”

Art. 2º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTICATIVA

Tenho a honra de encaminhar para ser apreciado e votado por
essa Casa Legislativa, o presente projeto de Lei tem por escopo
alterar o caput do artigo 3º, da Lei nº 337, de 13 de novembro de
1996, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social e dá outras providências.

Tal medida se justifica em razão da atual estrutura administra-
tiva do município que tem, hoje, secretaria própria gerenciando as
políticas públicas de promoção social dissociada da Secretaria de
Saúde antes interligadas, fazendo-se necessário a modificação em
respeito ao interesse ao social.

Estas são as razões que justificam o encaminhamento do pre-
sente Projeto de Lei.

Recebam senhores renovados protesto de respeito.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

OFÍCIO GAB Nº 113/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 03 de junho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 011/2008 .

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
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Casa Legislativa, o Projeto de Lei com número 010/2008, que: “Abre
crédito suplementar no limite de 10% do orçamento Corrente e dá
outras providências”, atendendo os princípios constitucionais, con-
forme justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 011 de 03 de Junho de 2008
                        Da iniciativa do Poder Executivo

“Abre crédito suplementar no limite de 10%
do orçamento Corrente e dá outras providên-
cias.”

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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autoriza-
do a abrir crédito suplementar no limite de 10% do valor do Orça-
mento corrente, percentual este, correspondente a R$ 10.973.440.00
(Dez milhões, novecentos setenta e três mil, quatrocentos e qua-
renta reais ).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA

Levo ao conhecimento desta Casa, que o limite de 10% estabe-
lecido na LOA – Lei Orçamentária Anual do ano de 2007 para
abrir crédito suplementar decorrente de anulação parcial ou total
de dotação orçamentária será insuficiente. A saber, valor autoriza-
do R$ 10.973,440, 00, valor suplementado R$ 10.704.845,00 saldo
R$ 268.595,00. Assim, com a possibilidade de ocorrer fatos futu-
ros, levando a necessidade de suplementação, já que o orçamento
é uma previsão de receitas e despesas sendo quase impossível exa-
tidão nessa previsão. O município para poder cumprir com suas
obrigações para manutenção e execução dos projetos e a ativida-
des do executivo municipal até o final do exercício de 2008, faz-se
necessário alterar a Lei 753/2006 – Lei que Estima as Receitas e
Fixa as Despesas do Orçamento Anual do Município de Barreiras.

OFÍCIO GAB Nº 114/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 03 de junho de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 012/2008 .

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa, o Projeto de Lei com número 012/2008, que:
“re-ratifica o Art. 1º da Lei Municipal 763/07, de 18 de ju-
lho de 2007, que abre crédito suplementar no limite de 3%
do orçamento corrente e dá outras providências”, atendendo
os princípios constitucionais, conforme justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 012 de 03 de junho de 2008
                        Da iniciativa do Poder Executivo

“Re-ratifica o Art. 1º da Lei Municipal
763/07, de 18 de julho de 2007, que abre
crédito suplementar no limite de 3% do or-
çamento corrente e dá outras providênci-
as”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câ-
mara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a se-
guinte Lei:

Art. 1º - Considerando a necessidade de corrigir erro material
contido no Art. 1º da Lei Municipal 763/07, de 11 de julho de
2007, fica o referido dispositivo re-ratificado e que vigora com a

Nesta oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência os protes-
tos de elevado apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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seguinte redação:
“ Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal auto-

rizado a abrir crédito suplementar no limite de 3 (três por cento)
do valor do orçamento corrente, percentual este correspondente
a R$3.264.060,74(três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil
e sessenta reais e setenta e quatro centavos).”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
tem efeito retroativo até 18 de julho de 2007, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores,

Considerando a necessidade de corrigir erro material contido
no Art. 1º da Lei Municipal 763/07, de 18 de julho de 2007,cons-
tante da divergência entre o valor de 3%(três por cento) autoriza-
dos por esta respeitável Casa Legislativa e o valor por extenso
calculado equivocadamente cuja real cifra deveria ser
R$3.264.060,74(três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e
sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Considerando também a Lei de Responsabilidade Fiscal, ne-
cessário se faz a re-ratificação da Lei Municipal 763/07, ade-
quando o valor que consta por extenso ao real valor autorizado
de 3%(três por cento), passando a constar o valor de
R$3.264.060,74(três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil e
sessenta reais e setenta e quatro centavos), re-ratificando assim o
erro de cálculo que adveio desde a votação da referida Lei pela
Câmara de Vereadores de Barreiras-BA.

Tendo em vista a divergência advinda do cálculo errôneo do
valor correspondente à 3%(três por cento) do valor do orçamen-
to anual, que em 2007 foi de R$108.802.024,53(cento e oito
milhões e oitocentos e dois mil e vinte e quatro reais e cinqüenta e
três centavos), sendo 3%(três por cento) desse montante o valor
de R$3.264.060,74(três milhões, duzentos e sessenta e quatro
mil e sessenta reais e setenta e quatro centavos), só restou ao
Executivo propor o presente projeto de Lei, que visa alterar o
valor expresso por extenso no Art. Primeiro da Lei 763/07, pas-
sando a constar o real valor correspondente aos 3%(três por cen-
to) devidamente autorizado pela Lei 763/07, re-ratificando o Texto
de Lei e corrigindo a distorção contábil apurada.

Renovados protestos de apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 107, de 24 de abril de 2008.

 Nomeia Diretora B, da Escola Municipal Alberto Amorim

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. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º - Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em
Comissão  símbolo  CC3,  de Diretora B, da Escola Municipal
Alberto Amorim, a Srª Florimar de Oliveira Santos, 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

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Diretora B, da Escola Municipal Alberto Amorim, símbolo CC3,
a Srª Florimar de Oliveira Santos, CPF 07. 868.735.715-04,
RG 06.791.333-48 SSP/BA, filha de Antônio Gomes de Oliveira
e Sebastiana Ferreira de Oliveira, 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, 24 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

        Florimar de Oliveira Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 121, de 02 de junho de 2008.

Exonera Diretora C, do Centro
Educacional Sagrado Coração de Jesus

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 do Cargo em Comissão símbolo CC6, de
Diretora C, do Centro Educacional Sagrado Coração de Je-
sus, a Srª Verônica Saenger Potter, 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 122, de 02 de junho de 2008.

Nomeia 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 inci-
sos 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  Co-
missão  símbolo  CC4,  de Diretora B, da Escola  Munici-
pal Carmosa Francisca da Silva, a Srª. Maria de Fáti-
ma Lopes de Souza Branco, 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 Muni-
cípio de Barreiras/BA, e deverá ser afixada em local pró-
prio 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 segundo dia do mês de Junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão
de Diretora B, da Escola Municipal Carmosa Francisca da
Silva, símbolo CC4, a Srª. Maria de Fátima Lopes de
Souza Branco, CPF 418.263.705-44, RG 32.593.182-3
SSP/SP, filha de Adalberto Lopes de Souza e Maria Eduar-
do da Silva Souza, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso 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 competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, 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, 02 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

        Maria de Fátima Lopes de Souza Branco
Empossada
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Gabinete do Prefeito recebe
visita de alunos

FOTO WASHINGTON LUIZ

Alunos e professores da Escola Muni-
cipal Gregório Alcivando Luz, visitaram a
Prefeitura Municipal de Barreiras, nessa
quarta-feira, 04, com o objetivo de conhe-
cer o prefeito, Saulo Pedrosa e tomar nota
dos prefeitos que o antecederam, com visi-
ta à galeria de fotos.

A iniciativa faz parte de um conjunto
de ações realizadas pela escola, em co-
memoração aos 117 anos da cidade de
Barreiras.

O roteiro de visitação os levou a co-
nhecer as secretarias que compõem a Pre-
feitura, a sala de reunião e o gabinete do
prefeito. Os alunos o entrevistaram e ou-
viram um pouco da sua trajetória de vida.
“Assim como vocês, estudei a minha vida
inteira em escola pública e tenho muito or-
gulho disso, valorizem o ensino que vocês
têm em Barreiras”, alertou o prefeito.

A Coordenadora Pedagógica, Florên-
cia Teixerense, agradeceu a atenção dis-
pensada à área de educação, através da
Secretaria Municipal de Educação e fa-
lou da importância de um governo muni-
cipal que se preocupa com as questões
educacionais: “É muito gratificante traba-
lhar nessa área, aqui em Barreiras. Os
investimentos têm sido feitos e a nossa
escola concorda com o que eu estou di-

zendo”, declarou a coordenadora.
O prefeito aproveitou a oportunidade

para anunciar a inauguração da bibliote-
ca pública e do ginásio de esporte, no Co-
légio Municipal Padre Vieira. “Estamos
investindo aproximadamente 200 mil re-
ais em livros desde o ensino fundamen-

tal até o nível superior. A educação é uma
das nossas prioridades”, ressaltou o pre-
feito. A biblioteca será aberta à todos os
alunos e professores, com a finalidade de
leitura, pesquisa e consultas bibliográfi-
cas, além de acesso à  internet em sites
de outras grandes bibliotecas do país.

Os alunos foram recebidos no gabinete, pelo prefeito Saulo Pedrosa

O prefeito mostrou aos alunos o mapa do
município de Barreiras

Na sala de reuniões os visitantes viram as
fotos dos ex-prefeitos da cidade


