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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A II Conferência Territorial das Pesso-
as Idosas, que aconteceu nesta terça-fei-
ra, 10, no auditório da Faculdade Unyha-
na, tem como principal objetivo, avaliar o
desenvolvimento das estratégias de cons-
tituição e funcionamento da Rede Nacio-
nal de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa
– Renadi. O evento organizado pela Se-
cretaria Municipal de Ação Social, contou
com a participação de aproximadamente
250 idosos. Na parte da manhã um vídeo
produzido pelo Projeto Idade Viva, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, abriu o even-
to, seguido pela palestra da representante
da Secretaria da Justiça, Cidadania e Di-
reitos Humanos, Fabiana Mattos.

No período da tarde o grupo se dividiu
para as oficinas com 9 sub-temas, que vari-
avam desde a Compreensão e perspectiva
da Renadi, Saúde, Violência, Assistência So-
cial, Educação, Financiamentos e orçamen-
tos públicos para a efetivação dos direitos à
Previdência Social da pessoa idosa.

“No Brasil, temos mais de 20 milhões de
pessoas com a idade igual ou superior a 60
anos e esse crescimento é um desafio”, res-
saltou a Secretária de Ação Social do muni-
cípio, Maria Ribeiro. A secretária ainda des-
tacou a importância da mobilização dos ór-
gãos e dos grupos, para promover a consci-
ência sobre a necessidade que existe das
pessoas idosas terem os seus direitos ga-
rantidos. “Para sermos efetivos, precisamos
ir além do exercício legal, precisamos en-
volver a família, os amigos, enfim, toda a

Conferência Territorial discute
direito dos idosos em Barreiras

comunidade. Uma rede só funciona se esti-
ver interligada e a defesa da pessoa idosa
só vai funcionar se tivermos uma consciên-
cia formada”, afirmou.

Atualmente a cidade de Barreiras conta
com vários projetos e programas de inclusão
das pessoas idosas: Pastoral das Pessoas
Idosas, Universidade Aberta da Melhor Ida-
de, Clube da Melhor Idade, Clube dos Ido-
sos (Vila dos Funcionários) e o Projeto Idade
Viva. Na Conferência, os participantes fo-
ram desafiados a se incluír em um desses
grupos; “temos testemunhos de pessoas ido-

FOTOS WASHINGTON LUIS

sas que estão vivendo melhor depois que se
inscreveram em um desses programas de
inclusão”, ressaltou a representante da Pas-
toral das Pessoas Idosas, Olides Fernandes.

Na oportunidade, a secretária de educa-
ção do município Iara Xavier, trouxe a notí-
cia que o Projeto do Brasil Alfabetizado,
Idade Viva, que havia sido encerrado em
maio, terá continuidade através da Secreta-
ria Municipal de Educação e entrará na
modalidade de Educação de Jovens e Adul-
tos – EJA. A notícia trouxe alegria e expec-
tativas para os participantes.

O auditório da Unyhana esteve repleto de idosos para debater o Estatuto

A mesa foi composta por representantes de diversos segmentos interessados na defesa dos direitos dos Idosos
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GABINETE DO PREFEITO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-020/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de
Barreiras-Ba realizará Pregão Presencial N°020/2008
regido pela Lei 8.666/93 e 10.520/02, no dia 26/06/2008,
às 10:00 horas, visando a contratação de serviços
especializados, na categoria de locação de veículos. O
Edital estará disponível até 20/06/2008, mediante
pagamento de R$ 50,00, na Prefeitura Municipal, Av.
Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 11 de junho de 2008

 ADENES OLIVEIRA SOUZA
 Pregoeiro

PORTARIA GAB. Nº.118 de 14 de maio de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 03 (três) anos, a
empresa Mineração 2000 Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2007-0032/TEC/LS-0026, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 03
(três) anos, a empresa Mineração 2000 Ltda., inscrita no CNPJ/
CPF sob nº. 04.708.421/0001-22, situada na Avenida Ahylon de
Macedo, Nº 2.211, Loteamento Bela Morada, neste município de
Barreiras - BA, para operação de mineração de bancos móveis de
areia no leito do Rio Grande, trecho delimitado pelos DNPM 872.457
e 872.459, mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II – Deverá implantar Plano de Recuperação das Áreas De-
gradadas – PRAD apresentado a Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, envolvendo as áreas degradadas pelas ins-
talações dos 03 (três) silos de armazenamento, bem como, a recu-
peração e revegetação da mata ciliar localizada às margens do Rio
Grande, correspondentes aos trechos DNPM 872.457 e 872.459
(Prazo: 30 dias);

III – Fica vetado o exercício da atividade extrativa de areia
nos terraços e aluviões localizados nas margens do Rio Grande,
devendo tais atividades serem praticadas apenas nos bancos mó-
veis de areia localizados no leito do Rio Grande, nos trechos DNPM

872.457 e 872.459;
IV – Manter em condições de uso na mina, medicamentos e

equipamentos para atendimento de emergência, em caso de aci-
dentes com trabalhadores;

V – Deverá adotar dispositivo técnico que permita o retorno da
água ao rio sem que cause qualquer tipo de ação que favoreça o
desenvolvimento de processos erosivos na margem do rio Grande;

VI - Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fis-
calização dos órgãos ambientais;

VII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental
competente para qualquer alteração que venha ocorrer na opera-
ção da atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade am-
biental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turis-
mo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou
Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus
efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionan-
tes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SE-
MATUR e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administra-
ção dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº.118 de 14 de maio de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 03 (três) anos, a
empresa Mineração 2000 Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2007- 0032/TEC/LS-0026, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 03
(três) anos, a empresa Mineração 2000 Ltda., inscrita no CNPJ/
CPF sob nº. 04.708.421/0001-22, situada na Avenida Ahylon de
Macedo, Nº 2.211, Loteamento Bela Morada, neste município de
Barreiras - BA, para operação de mineração de bancos móveis de
areia no leito do Rio Grande, trecho delimitado pelos DNPM 872.457
e 872.459, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
condicionantes.

Art. 2º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 116, de 12 de maio de 2008.

Diretora B, da II Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz

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 II Escola Municipal Alcyvando
Liguori da Luz, a Srª Lana Gomes Borges, 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 décimo segundo dia do mês de maio 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 II Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz, símbolo
CC3, a Srª Lana Gomes Borges, CPF 224.973.581-68, RG
02.410.996-76 SSP/BA, filha de Juarez Manoel Antônio Gomes e
Leonisia Alves dos Santos, 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, 12 de maio de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lana Gomes Borges
Empossada

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 099/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 119/
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: JOÃO BOSCO MOREIRA FER-
NANDES, CPF 418.763.505-04, RG nº 326364315/SSP-BA,
com endereço à Rua Alferes Tiradentes, nº 070, Centro - Barrei-
ras-Ba.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com três espetáculos teatrais, nos dias 09, 10 e 11/05/2008, com
o tema “O Cais e o Porto”, através do Projeto “Quem diz história
diz mudança também”, em comemoração ao aniversário de Bar-
reiras 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cul-
tura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;

Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.800,00 (Qua-
tro mil e oitocentos reais), referente a três apresentações de
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) que será pago pelo CON-
TRATANTE ao CONTRATADO em duas parcelas iguais de
2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

DA VIGÊNCIA

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

FORO

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

Barreiras, 09 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

João Bosco Moreira Fernandes
CPF nº.418.763.505-04

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 100/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº
120/2008

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: ADEILTON LIMA DA SILVA, CPF
333.832.861-34, RG nº 846400/SSP-DF, com endereço
à Rua SCLN, nº 403, Bloco C, Ent. E, Ap 219, Asa Norte –
Brasília-DF.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de
serviços com três espetáculos teatrais, nos dias 16, 17 e
18/05/2008, com o tema “O Diário de um Louco”, atra-
vés do Projeto “Quem diz história diz mudança também”,
em comemoração ao aniversário de Barreiras 2008.

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 Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de
Cultura;

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

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 5.400,00
(Cinco mil e quatrocentos reais), referente a três apre-
sentações de 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), que
será pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO em
uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

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, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Adeilton Lima da Silva
CPF nº.333.832.861-34

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - quarta-feira, 11 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 706

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

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

FOTOS WASHINGTON LUIS

Com a finalidade de reviver a cultura
nordestina e local, aproximadamente 570
alunos do Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (Peti) festejaram o São João.
O evento foi na última quinta-feira, 05, na
Associação Atlética do Banco do Brasil –
AABB.

Durante o festejo, um concurso de for-
ró animou os alunos, bem como brincadei-
ras, quadrilha, casamento matuto, comida
típica e o coral de vozes do programa, can-
tarolando as cantigas de São João. Para a
aluna Aline dos Santos, a festa de São João,
além de ser divertida, é educativa: “estou
muito feliz em participar desse arraiá e te-
nho certeza que todos os meus colegas tam-
bém, pois é uma festa que nos ensina cultu-
ra e isso é importante”, ressalta.

A atividade contou com o apoio dos 30
funcionários do programa e é parte de um
conjunto de ações para reviver a cultura
local, do ‘Projeto De Tdos os Sons, Raças
e Cores’. Segundo a coordenadora peda-
gógica do Peti, festejar o São João é revi-
ver a cultura perdida na região. “Com essa
festa, queremos despertar em nossos alu-
nos a regionalidade, uma vez que São João
é o padroeiro da nossa terra”, ressaltou.

PETI comemora São João com
muita comida típica  e quadrilha

Essa atividade do Peti é reflexo do tra-
balho que a Secretaria Municipal do Traba-
lho e Promoção Social tem desenvolvido.

“O objetivo é despertar nas crianças
e adolescentes do Programa; o gosto pe-
las festas juninas como folclore brasileiro
ressaltando seus aspectos: popular, reli-
gioso e social. Antes da festa, foi traba-
lhado, em sala de aula, com desenhos, re-
corte e colagem, canções juninas, comen-

tários sobre os perigos de soltar balões e
fogos, bem como, sobre a importância do
trabalho do homem do campo, confecção
de bandeirolas e painéis. A festa teve
como objetivo maior desenvolver a soci-
alização entre as crianças e adolescen-
tes do Programa já que estavam reunidos
o PETI Sede, Mucambo e Cantinho”, in-
formou a coordenadora pedagógica do
PETI, Edileuza Amorim.

O São João do Peti animou os alunos na AABB

O casamento caipira foi um dos grandes momentos do Arraiá


