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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Atendendo a uma solicitação do prefei-
to de Barreiras, Dr. Saulo Pedrosa, a Caixa
Econômica Federal trará para a área do Par-
que de Exposições, o Caminhão da Sorte.
Durante toda a semana os sorteios da Lo-
teria Federal serão realizados e transmiti-
dos para todo o país, seguindo o seguinte
cronograma:

Segunda – 23/06 = Lotofácil
Terça – 24/06 = Quina e Dupla Sena
Quarta – 25/06 = Mega-Sena e Loto-

mania
Quinta – 26/06 = Quina e Lotofácil
Sexta – 27/06 = Dupla Sena
Sábado – 28/06 = Lotomania, Mega-

Sena e Quina
Domingo – 29/06 = Time Mania
De acordo com o gerente da Caixa Eco-

nômica Federal em Barreiras, Washington
Luiz da Silva Borges, “o Caminhão da Sor-
te costuma atrair um maior número de apos-
tadores por onde passa. Nas cidades onde
o caminhão se instala registra-se um aumen-
to médio de 30% no número de apostas”.

“Quem sabe não damos sorte a um barrei-
rense e ele saia do parque o mais novo milioná-
rio do país?”, afirmou o prefeito Saulo Pedrosa.

Desde 1980, o Caminhão da Sorte per-
corre as estradas do país levando sonhos e

Caminhão da Sorte na
26ª EXPOAGROINDUSTRIAL

demonstrando a transparência e a lisura das
Loterias CAIXA. Atualmente, esse siste-
ma móvel de sorteios conta com 2 unida-
des. Uma permanece na cidade-sede dos
sorteios e a outra viaja até as cidades onde
serão realizados os próximos.

Com o Caminhão da Sorte, a comunida-
de local participa ativamente dos sorteios.
Quem está na platéia pode acionar o dispo-
sitivo que libera as bolas numeradas, e to-
dos os procedimentos são validados, na hora,
por auditoria popular.

No Caminhão da Sorte, há uma unidade
lotérica instalada especialmente para que
apostas sejam realizadas até uma hora an-

FOTO WASHINGTON LUIS

ERRATA

Na matéria de capa da edição 708,
do dia 13 de junho de 2008, no
quarto parágrafo, onde se lê 26
anos, leia-se 36.

tes do sorteio. Você aposta, torce e confere
o resultado ali, na sua frente.

A maior beneficiária com a arrecadação
das Loterias CAIXA é a própria população:
de cada R$ 1 apostado, R$ 0,48 (incluído o
percentual a título de Imposto de Renda)
retornam à sociedade por meio de repasses
para áreas prioritárias para o desenvolvimen-
to do país. A lista dos beneficiários legais
inclui Ministério do Esporte, Comitê Olím-
pico Brasileiro, Comitê Paraolímpico Brasi-
leiro, Clubes de Futebol, Fundo de Investi-
mento do Estudante Superior, Fundo Naci-
onal da Cultura, Fundo Penitenciário Naci-
onal, Apae e Cruz Vermelha.

O prefeito Saulo Pedrosa recebeu no gabinete o gerente da Caixa Washington Luiz e a procu-
radora geral Leonina Pamplona Pimentel
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GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 012/2008

TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE
SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
BARREIRAS, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DO TRABALHO E
PROMOÇÃO SOCIAL, E APAE-ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS DE BARREIRAS, TENDO
EM VISTA A EXECUÇÃO DO INSTRU-
MENTO FIRMADO ENTRE A SEDES-
SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO SOCIAL E COMBATE À POBREZA
E O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA
FORMA E PELO PRAZO QUE ESPECI-
FICA, POR FORÇA E EM OBSERVÂN-
CIA AO ARTIGO 116 § 1º DA LEI 8666/
93 C/C A LEI MUNICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de

PORTARIA GAB.  Nº 135, de 13 de junho de 2008.

Exonera, a pedido, o Titular da Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão de Secretário,
símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos, o Sr. José Roberto Araújo Batista.

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

Direito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729,
Centro – Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/
0001-95, ora designado PRIMEIRO CONVENENTE,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Dr.
Saulo Pedrosa de Almeida  e do outro lado, o  APAE-
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI-
ONAIS DE BARREIRAS, sociedade civil de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº
13.348.347/0001-71, com sede na Travessa da Turbina, s/
nº, município de Barreiras-Bahia, ora designado SEGUN-
DO CONVENENTE, neste ato representado pelo seu
Presidente César Elpídio do Sacramento Almeida, CPF nº
548210025-15, RG nº 0295398892 SSP/BA, residente
na cidade de Barreiras-BA, na forma dos seus estatutos e
ata de eleição da presidência a este anexo,  resolvem cele-
brar o presente Convênio de acordo com autorização da
Lei Municipal nº 659/2005, como efetivamente o fazem,
de acordo com as condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a execução dos
Serviços Assistenciais de Ação Continuada, para atendi-
mento a pessoas portadoras de deficiências, beneficiando
90 portadores de necessidades especiais, para o ano de
2007, cujo atendimento será realizado através deste SE-
GUNDO CONVENENTE, em conformidade com o Plano
de Atendimento, elaborado para a assinatura do presente
Convênio, que passará a fazer parte integrante deste ins-
trumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro – São beneficiários deste con-
vênio pessoas com deficiência usuárias dos serviços de
habilitação e reabilitação, com freqüência integral ou par-
cial, com vistas ao fortalecimento de vínculos familiares
e sociais e oferta de condições para alcance de autonomia
e independência, agrupadas no nível de Proteção Especial
de Média e Alta Complexidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO
PRIMEIRO CONVENENTE

· Transferir ao SEGUNDO CONVENENTE, através do
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, os re-
cursos financeiros previstos na Cláusula Terceira, para
execução do objeto, em conformidade com o Plano de
Trabalho, disponibilidade financeira e as normas legais
pertinentes;
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· Receber e analisar a prestação de contas e emitir pa-
recer ou pronunciamento técnico sobre os instrumentos
que comprovam a aplicação dos recursos;

· Promover o monitoramento, o acompanhamento, o
controle e a supervisão dos serviços a serem executados,
designando, para tanto, pessoal técnico do seu quadro de
servidores com o acompanhamento e fiscalização do Con-
selho Municipal de Assistência Social que emitirá pare-
cer técnico.

Obrigações Do Segundo Convenente

· Aplicar os recursos financeiros previstos na Cláusula
Terceira, exclusivamente no cumprimento do objeto pre-
visto na Cláusula Primeira do presente Instrumento, não
podendo o SEGUNDO CONVENENTE alterar a finalida-
de estabelecida na referida Cláusula, sem prévia e expres-
sa anuência da SEMAS sob pena de devolver a importân-
cia recebida;

· Apresentar semestralmente ao PRIMEIRO CONVE-
NENTE o Relatório de Atendimento, observando o dis-
posto do Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta deste Con-
vênio;

· Manter atualizada a escrituração contábil específica
dos atos e fatos relativos à execução deste instrumento,
para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados
obtidos no desenvolvimento dos serviços assistenciais de
ação continuada;

· Permitir livre acesso dos representantes credenci-
ados do Município e do Estado/Sedes, a qualquer tem-
po e lugar, de todos os atos, fatos e documentos relaci-
onados direta e indiretamente com o instrumento pac-
tuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria,
fornecendo-lhes as informações que forem solicitadas
sobre todos os aspectos da execução do objeto deste
convênio;

· Enviar a Prestação de Contas Parcial de cada parcela e
Prestação de Contas Final, em uma única via, no prazo
máximo de 30(trinta) dias, a contar do término da vigên-
cia do presente convênio;

· Se, na análise da Prestação de Contas ficar comprova-
do que houve despesas realizadas fora do objeto do Plano
de Ação da Secretaria do Trabalho e Ação Social, fica o
SEGUNDO CONVENENTE obrigado a devolver o recur-
so glosado ao PRIMEIRO CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSI-
FICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. du-
rante a vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE/
SEGUNDO CONVENENTE, o valor de R$ 62.780,40 (ses-
senta e dois mil setecentos e oitenta reais e quarenta centa-
vos), em 3 (três) parcelas quadrimestrais de até R$
20.926,80 (vinte mil novecentos e vinte e seis reais e oi-
tenta centavos), para atendimento mensal de 90 pessoas
portadoras de necessidades especiais, constantes no Plano
de Trabalho, vinculado à seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência
Social;

Atividade: 04.122.002.2.132 –Gestão das Ativ. Fundo
Mun. Assistência Social - FMAS;

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO, DA MOVI-
MENTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos previstos na Cláusula Terceira serão libe-
rados ao SEGUNDO CONVENENTE, em 03 parcelas qua-
drimestrais, a título de ressarcimento de despesas já efe-
tuadas no período de janeiro a dezembro de 2007, cujo
valor corresponde aos atendimentos efetivamente presta-
dos, em conformidade com as informações contidas no
Acompanhamento Físico e/ou Relatório Técnico elabo-
rado pela Coordenação Técnica do Conselho Municipal
de Ação Social.

Parágrafo Primeiro – A liberação da segunda parcela
fica condicionada à prestação de contas da primeira, bem
como a liberação da terceira fica condicionada à presta-
ção de contas da segunda.

Parágrafo Segundo – Para movimentação dos recur-
sos de que trata este Convênio, o SEGUNDO CONVE-
NENTE deverá abrir conta corrente específica para cada
ação ou serviço.

Parágrafo Terceiro – Os saldos do convênio, enquan-
to não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em
caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira
de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada
em títulos da dívida pública.

Parágrafo Quarto – As receitas financeiras auferidas
na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente
computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusiva-
mente no objeto de sua finalidade, devendo constar de-
monstrativo específico que integrará as prestações de con-
tas do ajuste.
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Parágrafo Quinto – Os recursos destinados a esses
serviços só poderão ser gastos em custeio, sendo vedado
a sua utilização na categoria Pessoal.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O SEGUNDO CONVENENTE obriga-se a encaminhar
ao PRIMEIRO CONVENENTE, a Prestação de Contas
Parcial, sendo que a liberação da segunda parcela fica con-
dicionada à prestação de contas da primeira, bem como a
liberação da terceira fica condicionada à prestação de con-
tas da segunda, e Prestação de Contas Final, em um único
processo, organizado por ação ou serviço, no prazo de 30
(trinta) dias, após o término da vigência estabelecido no
presente convênio.

Parágrafo Primeiro – O processo de Prestação de
Contas deverá conter obrigatoriamente os seguintes do-
cumentos:

1. Ofício de encaminhamento dirigido ao Prefeito
Municipal;

2. Cópia do Convênio e do Plano de Trabalho;

3. Extrato da conta bancária com a movimentação dos
recursos e conciliação do saldo bancário, se for o caso;

4. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa,
por ação ou serviço;

5. Cópia dos contratos de prestação de serviços com
terceiros, quando for o caso;

6. Relatório da Execução Físico Financeiro, por ação
ou serviço;

7. Comprovantes das despesas realizadas, organizadas
por ação ou serviço;

8. Comprovante de Recolhimento de saldo não aplica-
do;

9. Cópia do resultado da licitação ou do ato que decla-
rar a contratação direta por dispensa ou inexigibilidade
daquele procedimento;

Parágrafo Segundo – As despesas serão comprovadas
mediante documentos fiscais ou equivalentes, devendo as
faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documen-
tos comprobatórios serem emitidos em nome do SEGUN-
DO CONVENENTE e devidamente identificados com o
número deste convênio.

Parágrafo Terceiro – As notas fiscais de venda de mer-

cadorias emitidas nos modelos l ou 1-A deverão vir acom-
panhadas da Nota Fiscal Eletrônica, conforme Decreto
Estadual nº 9.265/2004.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de co-
mum acordo entre as partes ou unilateralmente, ficando
os Convenentes responsáveis pelas obrigações pactuadas
e beneficiando-se das vantagens somente em relação ao
tempo em que participaram do Convênio.

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para a res-
cisão do presente instrumento o descumprimento de quais-
quer das cláusulas pactuadas e, particularmente, a consta-
tação pelo MUNICÍPIO das seguintes situações:

· Aplicação dos recursos em desacordo com o estabe-
lecido na Cláusula Primeira deste instrumento;

· Falta de apresentação de Prestação de Contas Parci-
ais;

Parágrafo Segundo – Em ocorrendo a rescisão, qual-
quer que seja a razão, de iniciativa ou não do MUNICÍPIO,
o SEGUNDO CONVENENTE deverá apresentar presta-
ção de contas dos recursos efetivamente utilizados, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, devolvendo aos cofres
públicos o saldo existente na data da rescisão, obedecidas
as norma que disciplinam a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO

Em toda as ações de marketing institucional ou promo-
cional relacionados com o objeto do presente Convênio
será obrigatoriamente destacada a participação do Estado
da Bahia, através da Secretaria de Desenvolvimento Soci-
al e Combate à Pobreza.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 01.01.07 até
31.12.07, podendo ser alterado e/ou prorrogado median-
te Termo Aditivo, desde que solicitado e perfeitamente
justificado dentro do seu prazo de validade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para
dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui esta-
belecidas, assinam o presente Convênio em 03 (três) vi-
vas, de igual teor e forma, na presença de 03 (duas) teste-
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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
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

munhas para que produza seus legais efeitos.

Barreiras, 15 de maio de 2008

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Primeiro Convenente

________________________________________
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE BARREIRAS
CNPJ nº 13.348.347/0001-71

Segundo Convenente

  TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

___________________________
Nome:Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

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

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

A Prefeitura de Barreiras está sempre
engajada na luta contra a Paralisia Infantil.

Com esse objetivo, a campanha teve
início na zona rural no dia 09 de junho e
se estenderá até o dia 20, quando irá per-
correr todas as localidades do interior do
município com quatro equipes de vaci-
nadores.

No último sábado, dia 14 de junho, acon-
teceu o dia "D" de luta contra a Paralisia
Infantil e o município montou 33 postos de
vacinação que funcionaram das 07h30 da
até as 17h30.

Segundo a coordenadora do Progra-
ma de Imunização do Município (Copim)
Izabel dos Apóstolos, "a nossa meta foi
vacinar 100% das 15.091 crianças com
idades de zero a cindo anos e lembra-
mos para as mães que é sempre muito
importante levar o cartão de vacinação".

Lembramos ainda que, somente através
da vacinação, as crianças estarão imunes
contra a Paralisia, que ainda é uma doença
endêmica em alguns países, como na Índia
onde ainda é registrado cerca de 222 casos
por ano, além de Afeganistão, Paquistão e
Nigéria, com vários casos da doença regis-
trados por ano.

O prazo para a vacinação se estende-
rá até o dia 20 de junho, então é muito

Barreiras se mobiliza naa 1ª etapa da Campanha de
Vacinação Contra a Paralisia Infantil

importante não perder o prazo. Crianças
resfriadas, com diarréia, vômito, crises de
asma podem tomar a vacina sem proble-
mas; ela não tem contra-indicação, só não
é aconselhada se a temperatura estiver
acima de 38º.

Em Barreiras, além da vacina contra a
Paralisia Infantil, serão aplicadas seletiva-
mente, vacinas contra Hepatite B, Difteria,
Tétano, Coqueluche, Rotavírus, Febre Ama-
rela e Tríplice Viral.

Poliomielite
A Poliomielite, geralmente chamada

de pólio, é uma infecção altamente con-
tagiosa causada pelo póliovirus. Em uma
porcentagem pequena de pessoas infec-
tadas, o vírus ataca as células nervosas
no cérebro e na espinha dorsal, particu-
larmente as células nervosas da espinha
dorsal que controlam os músculos envol-
vidos nos movimentos voluntários como
caminhar. A destruição destes neurônios
causa paralisia permanente em um de
cada 200 casos.

A infecção é transmitida por contato
direto com partículas do vírus que são eli-
minadas pela garganta ou pelas fezes. A
doença foi erradicada virtualmente no he-
misfério ocidental depois da introdução da
vacina com vírus inativo em 1955 e a va-
cina, por via oral, com vírus atenuado em

Saiba um pouco mais sobre a Paralisia Infantil:
1961. Acredita-se que a pólio será erradi-
cada mundialmente em breve. Campa-
nhas de vacinação tiveram sucesso em
reduzir o número de países onde a pólio
é endêmica (onde acontece localmente).
Em 1988, mais de 120 países tinham o
póliovirus de forma endêmica. Em 1998,
50 países tinham a pólio endêmica, e em
2002, só seis países tiveram ainda infec-
ção circulante localmente. Hoje, 90% da
pólio endêmica está inserida na Índia,
Nigéria e Paquistão. Porém, em países
em desenvolvimento, alguns indivíduos
permanecem ainda sem vacinação, os
serviços de saúde pública ineficientes e
a higiene precária promovem a expan-
são do vírus. Pessoas que viajam a estas
áreas do mundo têm que ter a imuniza-
ção em dia.

Fonte: www.policlin.com.br

A coordenadora de imunização abriu a campanha em barreiras, no Centro de Educação Infan-
til João Paulo II

Com o cartão de vacinação em mãos a crian-
çada recebeu as gotinhas


