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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Barreiras zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.

RESUMO DE CONTRATOS, DISPENSAS DE LICITAÇÃO E PROCESSOS
DE INEXIGIBILIDADE

           RESUMO DE CONTRATO

Contrato firmado em  03/05/2010
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água
e Esgoto – SAAE
CNPJ: 16.431.082/0001-69
CONTRATADO: Josenal Francisco Ferreira
CPF: 026.269.535-98
OBJETO: Limpeza e Roçagem da área da
Estação de Tratamento de Água.
VALOR GLOBAL : R$ 736,84  - Regime de
Execução: Empreitada por Preço Global.
VIGÊNCIA: 03/05/2010

              RESUMO DE CONTRATO

Contrato firmado em  03/05/2010
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto –
SAAE
CNPJ: 16.431.082/0001-69
CONTRATADO: Cristinivaldo Menezes de Souza
CPF: 682.030.205-34
OBJETO: Serviços profissionais Especializados em
Consultoria e Treinamento para cadastros, inserção dos
dados de transmissão das informações contábeis no
Sistema Integrado de gestão e Auditoria - SIGA
VALOR GLOBAL : R$ 6.000,00  - Regime de Execução:
Empreitada por Preço Global.
VIGÊNCIA: 08 (oito) meses
Processo de Dispensa de Licitação nº 04/2010

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna público que fará realizar Edital
de Chamamento Público n° 001/2010, regido pela Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, no dia 25/05/2010, às 10:00 horas,
na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no endereço abaixo especificado, destinado a credenciar pessoas físicas e
jurídicas para prestação de serviços de saúde em exames e consultas especializadas. O Edital e seus anexos estão disponí-
veis para a aquisição até o dia 24/05/2010, na Travessa Caribe, nº 26, Vila Dulce, Barreiras-Ba.

Barreiras, 03 de Maio de 2010.
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PORTARIA N. ° 003/2010 de 04 de Janeiro de 2010.
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Tradição de Santa Cruz reúne devotos
Após três noites de pura animação ao som de atrações regionais que fizeram a festa no

povoado de Riacho Grande, a 8 km de São Desidério, na manhã de segunda-feira, 03, dia de
devoção à Santa Cruz, foi realizada uma missa festiva e batizados na capela da localidade.
Como em anos anteriores, a prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, apoiou o evento.
“Ainda quando era adolescente participava desses festejos e hoje à frente dessa secretaria
continuo motivado a participar dessa tradição”, declarou o secretário de Cultura Nerito
Carvalho.

Os festejos de Santa Cruz contam com a participação de caravanas que vêm de outros
estados. Natural de Riacho Grande, Aldair Rodrigues de Souza, se mudou para Brasília-DF
em 1984. A fé em Santa Cruz se renova a cada ano. Desde 1989 ela não perde uma edição
do evento. E ela não vem só. “Este ano trouxe 15 pessoas. Venho aqui visitar os parentes,
aproveitar as festas que são muito boas, mas no dia 03 tenho que subir o morro da Santa
Cruz com muita fé porque gosto de participar”.

Às 15 horas começa a romaria para o morro da Santa Cruz que fica a cerca de 3 km da
localidade. Pelo caminho íngreme, os fiéis levam velas, flores, água e foguetes. O trajeto
lembra penitência e muitos aproveitam para pagar promessas. Depois de subirem cerca de
110 degraus, chegam ao topo do morro onde foi cravada uma centenária cruz de madeira de
aproximadamente cinco metros de altura.

Mehorias - Este ano o governo municipal investiu na melhoria do acesso ao local.
“Para facilitar a chegada dos devotos aqui em cima do moro, os degraus da escadaria foram
melhorados e para incrementar o suporte foram colocados cabo de aço nas laterais”, diz o
prefeito Zito Barbosa que participa da festa desde 1997.

A tradição centenária reúne pessoas de todos os credos. “É um momento em que as
pessoas motivadas pelo espírito religioso e pela fé participam e mantém uma tradição”,
afirma o vice-prefeito Demir Barbosa em sua segunda participação ao morro da Santa Cruz.

Com o início da oração no alto do morro, os fiéis agradecem graças alcançadas. Ao
final da tarde a sensação é de dever cumprido. “A cada vez que subo aqui lembro das
promessas e graças alcançadas. Enquanto tiver fé e coragem vou continuar fazendo esse
mesmo percurso que faço desde pequena”, afirma Necina Pereira de Souza, 64 anos.

Ascom de São Desidério
Texto: Ana Lúcia Souza
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