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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTO WASHINGTON LUIZ

Instituído pela Lei nº 789/08, de 09 de
janeiro de 2008, o Conselho Municipal de
Habitação teve seus membros empossa-
dos pelo prefeito Saulo Pedrosa, nesta
terça-feira, 29, na sede da Prefeitura
Municipal.

De caráter deliberativo, o conselho tem
a finalidade de assegurar a participação da
comunidade na elaboração e implementa-
ção de programas sociais na área de habi-
tação e urbanismo, bem como gerir o Fun-
do Municipal de Habitação.

Conforme previsto na Lei, o conse-
lho é composto por seis membros titu-
lares e seis suplentes, obedecendo à pa-
ridade entre Poder Executivo e socie-
dade civil.

Segundo o prefeito, o Conselho surgiu

Membros do Conselho Municipal de
Habitação são empossados pelo prefeito

da necessidade de se ter mais pessoas
para ajudar a administrar o município. “Os
conselhos instituídos na nossa gestão têm
total liberdade de atuar, com obediência
aos princípios e valores estabelecidos”,
ressaltou.

Para a procuradora do município Leoni-
na Pamplona, o Conselho deve focar o bem
social. “O meu apelo é para que esse Con-
selho venha cumprir, entre suas demais fun-
ções, o seu papel de ‘aconselhador’, res-
paldando-se sempre no bem da sociedade”,
ressaltou.

São atribuições do Conselho Muni-
cipal de Habitação:

· Administrar o Fundo de que trata a Lei
e propor políticas de aplicação dos seus re-
cursos;

· Submeter ao Chefe do Poder Executi-
vo o plano de aplicação a cargo do Fundo
em consonância com os Programas Soci-
ais Municipais de Habitação e Urbanismo,
bem como a Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, de acordo com as políticas delineadas
pelo Governo Federal, no caso de utiliza-
ção de recursos do orçamento da União.

· Apreciar as demonstrações mensais
de receita e despesa do Fundo.

· Delinear os critérios de seleção de fa-
mílias a serem beneficiadas com os progra-
mas e, a cada projeto, a relação das famílias
selecionadas, bem como o valor das parce-
las a serem pagas pelos beneficiários;

A próxima reunião para a eleição da
presidência está prevista para quarta-fei-
ra, 06/08.

O prefeito Saulo Pedrosa deu posse ao conselho na sala de reuniões do Gabinete
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GABINETE DO PREFEITO

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E
OUTRAS AVENÇAS, N. 155/2008 FIR-
MADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS E O BANCO DO BRASIL S/A, em
28 JUNHO DE 2008.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de di-
reito público, com sede Na Av. Clériston Andrade, n.º. 729, Centro
de Barreiras (BA), CEP 47.801-900, inscrita no Cadastro Naci-
onal de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º
13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo Sr. Saulo Pe-
drosa de Almeida, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF
sob o n.º 037.026.505-04, portador do RG nº. 483876 expedi-
do pela SSP BA, doravante denominado MUNICÍPIO, do ou-
tro lado o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia
mista, com sede na Capital Federal, Setor Bancário Sul, Quadra
I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24º andar, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º
00.000.000/0001-91, neste ato representado pelo Sr. Carlos
Alberto Rhoden, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n.º
620.395.479-91 e portador do RG n.º 4493909-6, expedido
pela SSP/PR, doravante denominado BANCO, resolvem assi-
nar o presente ADITIVO nº 01 ao Contrato de Prestação de
Serviços Financeiros e Outras Avencas n.º 155/2008, firmado
entre as Partes em 28.06.2008, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto - O presente ADI-
TIVO  tem por objeto alterar a alínea “d” do inciso I da Cláusula
Primeira; alterar a redação da Cláusula Segunda; alterar a Cláu-
sula Oitava, Parágrafo Primeiro, Parágrafo Terceiro e a inclusão
do Parágrafo Sexto; incluir a Cláusula Décima; alterar a redação
do Anexo V; e Incluir o Anexo X.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Alterações:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRA-
TO

(...)
I)Em caráter de exclusividade:

(...)
d) Centralização e processamento de todas as movimenta-

ções financeiras de pagamento a credores deste Município, inclu-
indo fornecedores, bem como de convênios a serem assinados
com qualquer órgão do governo federal e estadual, excetuando-
se os casos em que haja previsão legal ou contratual para manu-
tenção e movimentação dos recursos em outras instituições finan-
ceiras, na forma do ANEXO X;

(...)”
“CLÁUSULA SEGUNDA - DA REGULARIDADE DA
TRANSAÇÃO

A prestação de serviços consubstanciada no presente instru-
mento, foi objeto de dispensa de licitação, de acordo com o dis-
posto no art. 24, incisos V e VIII, da Lei nr. 8.666/93, conforme
Processo Administrativo nr. 171/2008, publicado a que se vincu-
la este CONTRATO e cujo extrato foi publicado 29.07.2008, no
Diário Oficial do Município, nos termos da Lei.”

PARÁGRAFO ÚNICO – Assim, respaldado nos termos do
inciso V, do artigo 24, da Lei 8.666/93, é permitido ao gestor
resolver pela contratação direta por dispensa de licitação em caso
de licitação deserta.

“CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS:

Nenhuma importância ou prestação direta será devida pelo
MUNICIPIO ao BANCO pela prestação dos serviços descri-
tos na Cláusula Primeiro, Inciso I, alíneas “b”, “c”, “e”, “h”, “j”,
“k” e “l”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A remuneração do BANCO
pela prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, inci-
so I, alíneas “a”, “d”, “g”, e “i”, e Inciso II, alínea “a”, será realiza-
da na forma discriminada abaixo:

(...)
b)Tarifa de R$ 0,00 para o processamento da folha de paga-

mento dos servidores públicos municipais; REMUNERAÇÃO
DO BANCO - O MUNICIPIO pagará tarifa ao BANCO, na
forma ajustada pelas partes, cujo valor será definido com base na
Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, disponível nas agências
do BANCO;

c) Tarifa de R$ 0,00, por crédito efetuado nas contas dos
fornecedores do MUNICIPIO relativo a pagamento de bens e
serviços diversos, para remessa enviada e liberada via AASP -
Auto Atendimento Setor Público; Para as remessas liberadas na
agência fica estipulada tarifa de R$ 1,80 (um real e oitenta centa-
vos) por crédito nas contas dos fornecedores; REMUNERA-
ÇÃO DO BANCO - O MUNICIPIO pagará tarifa ao BAN-
CO, na forma ajustada pelas partes, cujo valor será definido com
base na Tabela de Tarifas de Serviços Bancários, disponível nas
agências do BANCO;

(...)

e) Tarifa de R$ 0,80 (oitenta centavos) por documento trans-
mitido, a cargo do MUNICÍPIO, considerando o período de
12(doze) meses de armazenamento.

(...)

g) Tarifa de R$116,25 (cento e dezesseis reais e vinte e cinco
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centavos) por licitação que atingir a fase de disputa encerrada
acrescido de R$10,47 (dez reais e quarenta e sete centavos) por
lote disputado.

(...)

PARÁGRAFO TERCEIRO:

A remuneração pela prestação dos serviços será efetuada pelo
MUNICÍPIO por meio de débito em conta, imediatamente após
a execução do serviço.

(...)

PARÁGRAFO SEXTO - A prestação de serviços não pre-
vistos neste instrumento ou relativa àqueles descritos na Cláusula
Primeira, inciso I, alínea “f” e “m”, e inciso II, alínea b, será con-
tratada junto ao BANCO, que terá direito a auferir remuneração
direta adequada, nos termos pactuados com o MUNICIPIO,
caso a caso.”

“CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO DISTRATO DE
CONTRATOS ANTERIORES

Neste ato, resolvem o BANCO e o MUNICIPIO, em co-
mum acordo, distratar os instrumentos abaixo descritos, com re-
núncia a quaisquer direitos e obrigações, de forma a não restar
quaisquer resquícios de ônus financeiro e obrigacional a eles refe-
rentes, para quaisquer das partes:

Contrato de Cobrança nr.0900532 DE 09/03/2006.

Contrato de pagamento de Salários 704423 de  23/07/1998.

Contrato de Recebimento Por Conta de Terceiros nr. 97.144
de 17/05/2005.”

“ Anexo V

(...)
2 – O Banco prestará ao MUNICÍPIO o serviço de arreca-

dação de guias não compensáveis, títulos compensáveis e débito
automático, oriundas de contas, tributos e demais receitas devi-
das ao MUNICIPIO por seus contribuintes.”

Exclui o item 4 (Anexo V), alíneas “a” e “b”.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Ratificação  - O contrato
ora aditado fica ratificado em todas as suas cláusulas, termos e
condições não expressamente alterados neste documento, que
àquele se integra, formando um todo único e indivisível.

CLÁUSULA QUARTA - Da Publicação - O MUNICÍ-
PIO  obriga-se a providenciar a publicação deste ADITIVO ou
de seu extrato na imprensa oficial do MUNICÍPIO ou em outro
veículo de comunicação usualmente utilizado para esta finalidade,
em até 5 (cinco) dias após a sua assinatura, em atendimento à
exigência do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/

93, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Do Foro - As partes elegem o foro
da Comarca de Barreiras (BA) para dirimir quaisquer questões
decorrentes deste ADITIVO e renunciam a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente,
em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo nomeadas e assinadas.

Barreiras (Ba), 29 de julho de 2008.

Pelo MUNICÍPIO:
Saulo Pedrosa de Almeida

Prefeito

Pelo BANCO:
Carlos Alberto Rhoden

 Gerente Geral
 Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

ANEXO X

1.  Este ANEXO descreve as condições operacionais para a
prestação dos serviços de pagamento a fornecedores,  descrito
na Cláusula Segunda deste Aditivo e Cláusula Primeira, incisos I,
alínea d, do CONTRATO.

PAGAMENTOS  -  OBJETO

O  BANCO  prestará ao MUNICIPIO  o serviço de paga-
mento  a  favorecidos  indicados  pelo  MUNICIPIO, compre-
endendo pagamentos   a  fornecedores  e  outros  pagamentos
(pagamentos diversos).

PAGAMENTOS  - MODALIDADES -

Podem ser adotadas quaisquer das seguintes modalidades:

a) pagamento para credito em conta corrente mantida pelo
favorecido em agencia do BANCO no Pais;
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b) pagamento  para  credito  em  conta  de poupança mantida
pelo favorecido em agencia do BANCO no Pais;

c)  pagamento contra-recibo on line, mediante saque em qual-
quer agencia do BANCO no Pais;

d)  pagamento  para  credito em outro banco no Pais, median-
te DOC e/ou TED;

PAGAMENTOS - OPERACIONALIZAÇÃO

As partes se comprometem ao seguinte:

a) o  arquivo de pagamento (arquivo-remessa) devera ter sido
recebido pelo  BANCO,  com antecedência mínima de um dia
útil, a contar da data prevista para o debito na conta do MUNI-
CIPIO;

b) o BANCO acatara eventual solicitação de cancelamen-
to e substituição de  arquivo  de  pagamento,  bem  como  de
cancelamento de determinado lançamento  ou  lote,  desde
que  receba  tal pedido com antecedência mínima  de  um dia
útil a contar da data estabelecida para o debito na conta do
MUNICIPIO;

c) o BANCO efetuara o debito do valor relativo aos paga-
mentos na conta corrente do MUNICÍPIO que estiver indicada
no arquivo-remessa;

d) a  liberação  de  arquivo  de  pagamento  poderá ser efetu-
ada pelo MUNICÍPIO,  por  intermédio  do Gerenciador Finan-
ceiro ou pelo BANCO, mediante autorização assinada pelo
MUNICÍPIO;

e) os  pagamentos aos favorecidos serão efetuados nos exa-
tos termos e valores constantes no arquivo-remessa encaminha-
do pelo MUNICÍPIO, com exceção  dos pagamentos com re-
gistros rejeitados, não cabendo ao BANCO qualquer  responsa-
bilidade  por  eventual erro, omissão ou imperfeição existente no
arquivo;

f) fica  estabelecido  que  a  insuficiência  de  saldo  em conta,
os problemas  técnicos  causados  pelo MUNICÍPIO e o não
cumprimento, de sua parte, dos prazos anteriormente menciona-
dos, implicarão adiamento, na mesma proporção dos atrasos da
data do pagamento aos favorecidos;

g) cabe  ao  MUNICÍPIO  a  responsabilidade  de  informar
ao BANCO a eventual  exclusão  de  favorecido  de  seus  regis-
tros, tão logo seja efetuado o ultimo pagamento relativo a sua
anterior condição.

PAGAMENTOS - MODALIDADE CONTRA-RECIBO
ONLINE:

a) o pagamento será efetuado mediante identificação do favo-
recido por documento oficial de identidade acompanhado do CPF

ou PASEP;

b) os recursos correspondentes aos pagamentos não efetiva-
dos serão devolvidos ao  MUNICÍPIO  apos o transcurso do
prazo de 60 dias.

PAGAMENTOS  - MODALIDADE CREDITO EM OU-
TRO BANCO NO PAIS -

O  MUNICÍPIO pode,  a seu critério, indicar que o paga-
mento seja realizado por meio de  DOC  ou  TED , cabendo ao
BANCO, apenas e tão-somente, informar ao  MUNICÍPIO,
por  meio de arquivo-retorno, que o pagamento foi enviado ao
outro  banco,  não  se  responsabilizando,  portanto, pelo efetivo
lançamento do credito na conta corrente do favorecido.
Parágrafo Único  -  Fica  estabelecido  que,  para  efetivação  das
transferências    referidas  no  caput  desta  Clausula,  deverão  ser
observados   os  valores-limites  definidos  pelo  Sistema  Finan-
ceiro Nacional.

PAGAMENTOS  -  MODALIDADE  CREDITO  EM  CON-
TA  CORRENTE  POR  MEIO  DO GERENCIADOR FI-
NANCEIRO:

a)  o MUNICÍPIO efetuara no Gerenciador Financeiro o ca-
dastramento do beneficiário  do  credito, cabendo ao BANCO ,
por intermédio da agencia  de  relacionamento com o cliente,
confirmar o cadastramento realizado, mediante solicitação escrita
do MUNICÍPIO;

b)  fica  estabelecido que, ao efetuar o cadastramento do be-
neficiário do  credito, o MUNICÍPIO  autoriza o BANCO a
transferir valores para a conta  do  beneficiário  cadastrado, aci-
ma do limite diário estipulado pelo BANCO.

PAGAMENTOS  - SUFICIENCIA DE SALDO EM CONTA

O CONVENENTE manterá nas datas  de  pagamentos,  em
suas  contas corrente,  saldo suficiente para os pagamentos indi-
cados.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11. O BANCO se obriga a divulgar e a fazer cumprir o con-
teúdo deste ANEXO, em todas as suas dependências envolvidas
na prestação dos serviços  contratados.

12. O MUNICÍPIO se obriga a:

a) divulgar e fazer cumprir o conteúdo deste ANEXO por to-
dos os órgãos da administração publica direta integrantes do Po-
der Executivo;

b) credenciar servidores /responsável pela  administração  fi-
nanceira do  MUNICÍPIO para responder, perante  o  BAN-
CO, pela  condução  e  cumprimento  das  condições  estabeleci-
das neste ANEXO e no CONTRATO.
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PORTARIA GAB.  Nº 210, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Engenheira Agrônoma

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 e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de
dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Engenheira Agrônoma, a
Srª. Eliane Pires de Almeida, aprovada no concurso público sob a inscrição
0300995.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data revogadas as disposições
em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse
no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria de
Engenheira Agrônoma, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Eliane Pires de
Almeida, CPF 467.206.185-04, RG 4.378.424 SSP/BA, filha de Roque de
Almeida e Maria Valderez Pires de Almeida, 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 Acúmulo

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

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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliane Pires de Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 212, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Fisioterapeuta

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 e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de
dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fisioteraputa, a Srª.
Simone Rodrigues de Melo, aprovada no concurso público sob a inscrição
0301546.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data revogadas as disposições
em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse
no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria de
Fisioterapeuta, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Simone Rodrigues de Melo,
CPF 008.370.079-09, RG 7.406.065-0 SSP/PR, filha de Conrado de Melo e
Maria de Lourdes Rodrigues Melo, 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 Acúmulo
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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Simone Rodrigues de Melo
Empossada
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Prefeito de Barreiras
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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

CEMACA promove palestras sobre
higiene para os alunos

O Centro Municipal de Atenção à Cri-
ança e Adolescente – Cemaca desenvol-
veu, na última terça-feira, 29, em sua sede,
na Vila Brasil, um dia de atividades relacio-
nadas à higiene. As atividades fazem parte
do Projeto de Higiene, desenvolvido pelo
Centro.

Durante o evento, os alunos, pais e co-
munidade participaram de uma programa-
ção especial, que incluiu palestras sobre hi-
giene corporal, escovação de dentes, cor-
tes de cabelos, hidratação, luzes, escova e
sobrancelha.

Outra atividade que mobilizou os partici-
pantes foi o teste de visão, onde várias cri-
anças com suspeitas de problemas visuais,
puderam participar. Quando comprovado o
problema, eram encaminhadas ao oftalmo-
logista, com a finalidade de obter um diag-
nóstico mais preciso sobre o caso.

Além dessas ações, o Cemaca sorteou
kit’s odontológicos, contendo: escova de
dente, creme dental, fio dental e flúor, vi-
sando a continuidade do programa de higie-
ne bucal em casa.

De acordo com a coordenadora e pro-
fessora do Cemaca, Ieda Wanderley, esse
projeto é uma forma de aproximar o centro
da comunidade. “Buscamos, com esse
evento, valorizar as crianças como um todo,
como cidadão, melhorando, inclusive, a po-
lítica da boa vizinhança”, destacou.

CEMACA
Aproximadamente 500 crianças e ado-

lescentes carentes dos bairros Vila Brasil,
São Miguel, Vila Dulce, Vila Nova e Santa
Luzia, participam do Centro Municipal de
Atenção à Criança e Adolescente – Cema-
ca. O projeto visa oferecer atividades só-
cio-educativas como aulas de dança, coral,
teatro, capoeira e artes circenses, em turno

FOTOS WASHINGTON LUIZ

oposto ao da escola.
Fundado em março de 2006, o Cemaca

atende crianças e jovens matriculados em
escolas da rede pública de Barreiras, desde
que a família esteja cadastrada no progra-
ma Casas da Família. O centro funciona das
08 às 12 e das 14 às 18 horas, no Salão
Paroquial Maria Helena, na Vila Brasil.  Os
adolescentes com a idade igual ou superior
a 15 anos são encaminhados para a banda
de percussão Recicla Banda, mantida pelo
Centro.

Alunos do Peti receberam atendimento es-
pecial durante todo o dia

Através de vídeo-
aula, crianças e

adolescentes
receberam

informações
básicas de higiene


