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A atual gestão, com o objetivo de quali-
ficar os serviços prestados à população e
suprir as necessidades do seu quadro funci-
onal, ofereceu 1.401 vagas para cargos de
nível fundamental, médio e superior, por meio
de concurso público aberto em 2007.

No ano passado, durante um período de
oito meses, uma comissão fez um estudo
sobre a necessidade de recursos humanos
em todas as Secretarias de Governo. Ao fi-
nal da análise, foi realizado o levantamento
dos cargos necessários para serem ofere-
cidos no concurso.

“Fizemos um trabalho comprometido com
os interesses da comunidade. O objetivo deste
concurso foi dinamizar os serviços presta-
dos e profissionalizar ainda mais a adminis-
tração pública com um quadro administrati-
vo qualificado, que ficará permanente inde-
pendente de qual seja o prefeito”, disse o
chefe de gabinete Paulo Baqueiro.

Em dezembro de 2007, foi movida uma
ação popular, por um empresário da cidade,
alegando que existiria algumas irregularida-
des no edital do concurso, entre elas: o cri-
tério de desempate dos aprovados e a ine-
xistência da previsão de gratuidade da taxa
de inscrição.

“Imediatamente convocamos a Procu-
radoria Geral do Município para analisar
essa questão e percebemos que as alega-
ções feitas não tinham sentido, uma vez que
está tudo muito claro no edital. Com rela-
ção à taxa de inscrição gratuita, não conhe-
ço registro de que nenhuma prefeitura faça
isso, nem o próprio Governo Federal em con-
cursos como o da Caixa Econômica, Banco
do Brasil, INSS e outros”, argumentou o
prefeito Saulo Pedrosa.

Outro fato questionado pela ação foi de
que existiria uma possível falha no edital re-
ferente à disponibilidade de vagas já exis-
tentes durante o concurso realizado no ano
de 2004 para a seleção de 2007.

Concurso da Prefeitura atende
a todos os requisitos legais

“O juiz Eduardo Pedro Nostrani Simão,
da Vara da Fazenda Pública de Barreiras,
utilizando seu poder de cautela proibiu a no-
meação dos aprovados, determinando que
a Prefeitura se abstivesse de nomear qual-
quer pessoa do concurso de 2007, sob o
fundamento de evitar duplicidade de no-
meação para o mesmo cargo. Porém, o
próprio edital de 2007 já resguardava es-
sas vagas que estão sub-judice”, relatou
a procuradora geral do Município Leoni-
na Pamplona Pimentel.

Nas Disposições Preliminares do edital
do concurso, no item 7, está claramente
descrito que: “Considerando que o pro-
vimento dos cargos, objeto do concur-
so realizado em 2004, encontra-se “sub-
judice”, o presente edital não contabi-
lizou como vaga disponível para este
certame as vagas do último concurso”.

Conforme a procuradora geral do Muni-
cípio, foi requerida a revisão da decisão li-
minar junto ao próprio juiz que a prolatou.
“O juiz da Vara da Fazenda Pública, verifi-
cando que o resguardo das vagas que ainda
estão pendentes da apreciação final do ju-
diciário já era uma preocupação da Admi-
nistração Municipal com a previsão no pró-
prio edital, revogou sua decisão anterior de
proibir a nomeação dos aprovados, esclare-
cendo que a cautela só atinge as vagas que
estão sub-judice, as quais nem mesmo fo-
ram contabilizadas dentre as 1401 que ain-
da serão nomeadas”.

De acordo com a Fundação de Admi-
nistração e Pesquisa Econômico-Social –
FAPES, empresa responsável pela realiza-
ção do concurso, a previsão é de que em
__ dias seja publicada a lista com o nome
dos aprovados.

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Acompanhado da secretária de educação Maria Anália e da procuradora geral do município
Leonina Pamplona, o prefeito Saulo Pedrosa participou da entrevista coletiva que esclareceu
dúvidas refentes ao concurso público
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EDITAL DO RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARREIRAS PARA OS CARGOS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL DE

ABERTURA DE INSCRIÇÕES, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber o Resultado Final dos candidatos inscritos
no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barreiras para os cargos da área de Educação.

Barreiras, 22 de fevereiro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

DECRETO nº 011 de 22 de fevereiro de 2008

“ Declara nulo convênio de cooperação técnica.”

O Prefeito Municipal de Barreiras BA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o princípio da legalidade;
Considerando o parecer exarado pela Procuradoria Geral deste Município;
Considerando também, a transparência dos atos praticados pela Administração Pública Municipal;
Considerando ainda, o poder dever da  Administração de revisão dos  próprios atos.

RESOLVE:

Art. 1º- Declarar nulo o Convênio de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Barreiras e o Banco Itaú.
Art. 2º- O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-003/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de Barreiras-
Ba realizará Pregão Presencial N°003/2008 regido pela Lei
8.666/93 e 10.520/02, no dia 11/03/2008, às 09:00 horas, visando
à aquisição de medicamentos para as unidades de saúde deste
município. O Edital estará disponível até 06/03/2008, mediante
pagamento de R$ 50,00, na Prefeitura Municipal, Av. Cleriston
Andrade, 729.

 Barreiras-BA, 22 de Fevereiro de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-004/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de
Barreiras-Ba realizará Pregão Presencial N°004/2008 regido
pela Lei 8.666/93 e 10.520/02, no dia 12/03/2008, às 09:00 horas,
visando à aquisição de materiais de laboratório, hospitalares e
odontológicos para as unidades de saúde deste município. O
Edital estará disponível até 07/03/2008, mediante pagamento
de R$ 50,00, na Prefeitura Municipal, Av. Cleriston Andrade,
729.

Barreiras-BA, 22 de Fevereiro de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras11 Barreiras - Bahia - segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008        ANO 3  -  Nº 635

por parte do Município, devendo facilitar e fornecer todos os elementos
necessários a tais hipóteses.

4.3 - Obriga-se a devolver ao Município quando da conclusão, exclu-
são, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros
remanescentes, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob
pena de imediata instauração de procedimento extraordinário de tomada
de contas,  tendente a verificação das contas do SEGUNDO CONVENEN-
TE e, ainda, a possível rescisão do presente convênio.

CLÁSULA QUINTA - DA RETENÇÃO DAS PARCELAS

5.0 -  O Município poderá reter a liberação das parcelas do convênio nos
casos dos incisos I, II, III do § 3º do artigo 116 da Lei nº 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.0 - O presente convênio tem início a partir da data de sua assinatura
em 02 de janeiro de 2008 e término em 31 de agosto de 2008, podendo ser
prorrogado mediante termo aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.0 - O presente convênio poderá ser rescindido unilateralmente pelo
Município na ocorrência das hipóteses dos artigos 79 e 80 culminados
com o parágrafo 3º do art. 116, todos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

8.0 - As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes
e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades Educacionais
Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA NONA - DA REGÊNCIA

9.0 – O presente convênio será regido pela Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA  - DO FORO

10.0 – Os CONVENENTES elegem o foro da Comarca de Barreiras-
Bahia, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste convênio.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três)
vias de igual e teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que a
tudo estiverem presentes.

Barreiras, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
DANILO GRINDATTO

Coordenador do C.D.C.A.

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

REPUBLICAÇÃO
CONVÊNIO Nº 001/2008

CONVÊNIO QUE CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE
BARREIRAS E O CENTRO DE DEFESA DA CRI-
ANÇA E DO ADOLESCENTE-C.D.C.A., NA FOR-
MA E PELO PRAZO QUE ESPECIFICA, POR FOR-
ÇA E EM OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 659/2005.

Pelo presente Termo de Convênio, de acordo com a autorização da Lei
Municipal nº 659/2005, de um lado, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS,  pes-
soas jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J. sob nº 13.654.405/
0001-95, com sede na cidade de Barreiras-Ba,  na Av. Clériston Andrade,
729, centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida, denominado PRIMEIRO CONVENENTE e do outro,
o CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – C.D.C.A.,
sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ sob nº
63.079.057/0001-48, com sede na cidade de Barreiras na Rua Marabá, nº 60
Barreirinhas, Barreiraas-Ba, neste ato representado pelo seu Coordenador,
Sr. Danilo Grindatto, RG nº V191260-U-Itália-SE/DPMAF/DPF e CPF nº
786.141.205-91, na forma dos seus estatutos e ata de eleição da coordena-
ção anexos, denominado SEGUNDO CONVENENTE, ajustam o presente
Convênio, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio, objetiva o estabelecimento de cooperação entre
os convenentes, com vista à assistência a criança e/ou adolescente em
situação de riscos, selecionadas pelo SEGUNDO CONVENENTE, para
desenvolverem atividades e serviços de reforma e confecção de carteiras,
mesas e utensílios escolares para a rede pública municipal de ensino.

Parágrafo Único:

Estima-se uma quantidade média de 300 (trezentos) móveis por mês a
serem reformados e/ou confeccionados.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

2.0 - O Município se compromete a repassar mensalmente e de acordo
com a relação nominal dos menores envolvidos na reforma e confecção de
carteiras, mesas e utensílios escolares enviados pelo SEGUNDO CONVE-
NENTE, recursos até o montante de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos
reais) mensais, para cobrir as despesas relativas às contas de água, luz,
material de consumo como peças, madeira, solda, ferragens etc. e bolsa de
incentivo.

2.1 - O repasse mensal de que trata o item 2.0 deverá ser feito até o dia
10(dez) do mês subseqüente ao vencido.

2.2 - O repasse que trata o item 2.0 dessa cláusula fica condicionado à
prestação de contas mensal do SEGUNDO CONVENENTE à Secretaria de
Administração e Finanças do PRIMEIRO CONVENENTE em relação à par-
cela anteriormente repassada, além do envio da relação nominal dos meno-
res envolvidos e os quantitativos de serviços executados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

3.0 - Dos recursos repassados ao SEGUNDO CONVENENTE parte
será destinada ao pagamento das  despesas efetuadas com as crianças e
adolescentes envolvidos no projeto e a outra parte para pagamento de
bolsa de incentivo individual no importe de até R$180,00 (cento e oitenta
reais), desde que tenham efetivamente desempenhado as tarefas, a con-
tento.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA SEGUNDA CONVENENTE

4.0 - O SEGUNDO CONVENENTE, obriga-se a manter os saldos que
lhe forem repassados em conta-corrente em instituição financeira oficial.

4.1 - Obriga-se ainda a somente aplicar os recursos provenientes do
presente convênio exclusivamente no objeto e na finalidade a que se des-
tinam, previstos nos itens 1.0, 2.0 e 3.0.

4.2 - Obriga-se a permitir o exercício de fiscalização e acompanhamento
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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

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

NOTÍCIAS DO ESPORTE

O Campeonato Inter–Bairros está movimentando toda cidade. A competição, que come-
çou em janeiro, conta com dezesseis equipes. A final acontecerá no Estádio Geraldão, no
dia 07 de março.

Vila Brasil 4 X 1 Santa Luzia (no campo da
Vila Brasil)
Boa Sorte 1 X 0 Cascalheira (no campo da
Boa Sorte)
Barreiras Sul 0 X 0 São Pedro (no campo
do Barreiras Sul)

Barreiras Sul X Vila dos Soldados (no cam-
po do Barreiras Sul)

Vila Brasil X Vila Amorim (no campo da
Vila Brasil)

Confira abaixo os resultados da última rodada de jogos (16 e 17 de fevereiro):

Morada da Lua 0 X 1 Vila dos Soldados
(no campo da Morada da Lua)
Barreirinhas 2 X 2 Vila Amorim (Comple-
xo Esportivo)
São Miguel 0 X 2 Rio Grande (no campo
da Vila Brasil)

O Governo Municipal promove, por meio
do Centro de Controle de Zoonoses, um tra-
balho contínuo de prevenção ao Calazar,
doença que acomete cães e é transmitida
ao homem através da picada do mosquito
Palha.

“O nosso foco é a saúde pública, por isso,
não medimos esforços para que a popula-
ção de Barreiras receba sempre a presta-
ção de um bom serviço. A Secretaria de
Saúde realiza campanhas constantes de pre-
venção a diversas doenças”, disse o prefei-
to Saulo Pedrosa.

Os agentes do Centro de Controle re-
colhem de forma constante amostras de
sangue de cães, para a realização de exa-
mes laboratoriais, além da promoção de
um trabalho educativo nas escolas mu-
nicipais.

Os sinais mais comuns do Calazar são
falta de pelo ao redor dos olhos, feridas na
ponta das orelhas e no focinho, crescimen-
to exagerado das unhas, emagrecimento,
apatia, febre, sangramento nasal ou oral,
aumento do abdômen por causa do cresci-
mento de órgãos (baço e fígado), além de
problemas renais.

Para obter mas informações sobre as
formas de combate ao Calazar a popula-
ção pode entrar em contato com o Cen-
tro de Controle de Zoonoses, através do
3613-6700.

Prefeitura faz combate ao calazar

São Miguel X Santa Luzia (no campo do
São Miguel)

Boa Sorte X São Pedro (no campo da Boa
Sorte)

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Nos dias 23 e 24/02 foi realizada a semifinal do campeonato com jogos entre as
seguintes equipes:


