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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Programação Cultural marca 55 anos 
de São Desidério

Ao som das marchinhas de carnaval tocadas pela banda Sopra 
Sax, os foliões de São Desidério deram início às comemorações 
festivas de aniversário da cidade na noite de terça-feira, 21. A 
concentração foi na Praça Juarez de Souza, onde centenas de 
participantes se juntaram à banda e desfilaram por ruas da ci-
dade até a Praça Abelardo Alencar. “Esta festa é muito animada 
e bonita, trouxe meus filhos para se divertirem, porque é segu-
ro também, preparamos com carinho as fantasias”, confirmou 
a foliã Gleika Mayane Costa de Souza.  
Apresentações de capoeira e do Grupo de Dança Pérolas Negra 
também animaram o público. Uma exposição fotográfica mos-
trou cenas de São Desidério e de pessoas da cidade. Em segui-
da foi a vez de uma banda mista formada por músicos locais 
se apresentar e fazer todos dançarem relembrando músicas de 
antigos carnavais e canções atuais no ritmo carnavalesco. Para 
Ivanete Santos, a comemoração foi em dobro. “Além de festejar 
o aniversário da minha cidade também comemoro o meu, es-
tou muito feliz ao lado dos familiares e amigos, amei a banda e 
toda a programação”, falou.
“Na verdade essa programação de aniversário foi um presente 
do povo de São Desidério para o próprio povo da cidade, foi 
uma festa no formato cultural com a pretensão de nos divertir-
mos e valorizar nossos artistas, o povo de São Desidério é seu 
maior tesouro”, comemorou o secretário de Cultura, Esporte, 
Lazer e Turismo, Josivaldo Oliveira. A programação prosse-
guiu no dia 22, data oficial da emancipação política da cidade. 

Texto: Jackeline Bispo
Fotos: Rodney Martins
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                 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA 
ELEIÇÕES SINDICAIS 

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 
BARREIRAS BAHIA 

O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio Varejista e Atacadista 
de Barreiras Bahia, CNPJ nº 18.448.897/0001-86, no uso de suas 
atribuições estatutárias, vem convocar todos os empregadores/associados 
integrantes da categoria de sua base territorial habilitados na forma 
estatutária vigente, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÕES da Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho 
de Representantes e seus respectivos suplentes para o quadriênio 2017 a 
2021. A Assembléia Geral Extraordinária ora convocada para votação e 
apuração acontecerá no dia 14 de março de 2017 das 09:00 às 17:00, no 
auditório da CDL de Barreiras localizado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 
898, Centro, Barreiras- Bahia. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para 
registro de Chapas que correrá a partir da data da publicação do presente 
Edital na forma prevista pelo art 6º e seguintes do Estatuto vigente, 
ficando a Secretaria da entidade funcionando das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 na sede da entidade onde estará a disposição do 
interessado pessoa habilitada  para recebimento de protocolos, 
requerimentos, fornecimento de recibo de entrega e fornecimento de 
informações a respeito do processo eleitoral. O presidente do Sindicato 
Publicará Edital na sede do sindicato de relação nominal dos candidatos 
disputantes que poderão ser impugnados no prazo de 72 (setenta e duas) 
horas. Ficam nomeados como componentes da mesa receptora e 
apuradora dos votos Sérgio de Carvalho e Silva, André Brito do 
Nascimento e Jaqueline Evangelista dos Santos Andrade. O presente Edital 
será afixado na sede do sindicato na forma estatutária. 

 

Barreiras, 23 de fevereiro de 2017 

 

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA COSTA 

                    PRESIDENTE 
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
CNPJ – 16.256.893/0001-70 

 
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 
A Câmara Municipal de Barreiras (BA) faz saber a quem interessar possa que em função dos 
feriados de carnaval o Pregão Presencial nº 004/2017 cujo objeto é a contratação de 
empresa de informática para locação de softwares para o Legislativo Municipal de Barreiras 
(BA), terá sua data de recebimento das Propostas de Preços e Julgamento prorrogado para o 

dia 06.03.2017, às 09h00min. 
Edital completo disponível exclusivamente no site oficial da Câmara Municipal de Barreiras 
www.cmbarreiras.ba.gov.br – licitação. Informações pessoalmente com a Pregoeira na Sede 
do Legislativo, a Av. Cleriston Andrade nº 1.353 – São Miguel – Barreiras (BA), ou pelo 
TELEFAX (77) 3622.2768, até 24.02.2017.  
- Barreiras (BA), 23 de fevereiro de 2.017 – Tuany de Vasconcelos Gomes – Pregoeira. 
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