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FOTO WASHINGTON LUIS

Em 1972, durante a gestão do prefeito
Aníbal Barbosa, a Prefeitura de Barrei-
ras formalizou um contrato de concessão
para a exploração dos serviços de abas-
tecimento de água com a EMBASA. Em
contra partida, a empresa teria que reali-
zar obras referentes ao esgotamento sa-
nitário na cidade.

O contrato expirou em 1992 e, durante o
período de 20 anos da concessão, não foi
realizada nenhuma obra referente ao esgo-
tamento sanitário na cidade, o que caracte-
riza quebra de contrato. No ano de 1993,
em sua primeira gestão, o prefeito Saulo
Pedrosa buscou medidas jurídicas para a
municipalização desse serviço.

“Na época, por questões políticas, o Go-
verno do Estado dificultou ao máximo a mu-
nicipalização. Como ainda não tínhamos o
aparato técnico suficiente, não conseguimos
reverter a situação. Inclusive, procuramos a
Embasa na tentativa de, pelo menos, encon-
trar um meio para regularizar a situação do
contrato, porém, foi em vão, pois, a empresa
não demonstrou interesse algum”, revelou
Pedrosa. Ele acrescentou, ainda, que “Bar-
reiras, hoje, sofre as conseqüências do des-
cumprimento contratual em relação ao esgo-
tamento sanitário da cidade. A população
cobra da Prefeitura, mas na verdade esta
cobrança deveria ser feita à Embasa por não
ter feito a obra juntamente com a expansão
do fornecimento de água”.

Em 2006, o prefeito, por meio da Funda-
ção Getúlio Vargas, realizou um estudo so-
bre os serviços prestados pela empresa ao
município, e a real situação orçamentária da
EMBASA, já que os diretores alegavam
que o município, era devedor da empresa,
devido aos investimentos feitos na cidade.

“A Fundação Getúlio Vargas é uma das
mais renomadas instituições do Brasil. Por
isso, solicitamos um laudo para obtermos a
verdadeira situação orçamentária do muni-
cípio em relação a EMBASA. O laudo cons-
tatou que a empresa é superavitária, isto é,

Municipalização dos serviços de abastecimento
de água irá beneficiar população

arrecada muito mais do que investe em nos-
sa cidade. De acordo com o estudo, a EM-
BASA é quem deveria recursos ao municí-
pio”, disse o prefeito.

Outro fato relatado pelo prefeito é com
relação à cobrança abusiva da taxa de es-
goto, a qual não foi aprovada pela Câmara
de Vereadores. “Vamos continuar lutando
pelos interesses da população. É um absur-

A Prefeitura de Barreiras informa aos candidatos que prestaram o concurso públi-
co para as vagas de professor (Nível Superior), estão em situação de empate com
outros candidatos, devem comparecer na Escola Municipal de Informática, nos dias
03, 04 e 05/03, em horário comercial, munidos de uma certidão de tempo de serviço
prestado em órgão público e uma cópia do documento de identidade, conforme crité-
rio de desempate estabelecido no edital do concurso.

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato com a sub-
coordenadoria de Gestão de Pessoas, através dos telefones: 3613-9774 ou 3613-9717.

COMUNICADO

do que altas taxas continuem sendo cobra-
das, sem nem mesmo serem aprovadas pela
Câmara Municipal. Através da municipali-
zação, vamos reduzir essas cobranças abu-
sivas e beneficiar toda comunidade que está
cansada do esgoto a céu aberto. Se desde
1972 a EMBASA realizasse melhorias em
Barreiras, o sistema de esgotamento sani-
tário não estaria tão precário”.

o prefeito Saulo
Pedrosa, por

meio da
Fundação

Getúlio Vargas,
realizou um

estudo sobre os
serviços

prestados pela
empresa ao

município
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OFÍCIO GAB Nº 50/2008 BARREIRAS/BA
Barreiras, 27 de Fevereiro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA

Assunto: Projeto de Lei com números: 02/2008.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa o Projeto de Lei com número 02/2008, “Altera
a alínea, “b”, do inciso II, do artigo 7º, da Lei nº 789, de 09
Janeiro de 2008.”, com iniciativa privativa do poder executivo,
atendendo os princípios constitucionais, conforme justificativa em
anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI 02, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2008.

“Altera a alínea, “b”, do inciso II, do arti-
go 7º, da Lei nº 789, de 09 janeiro de 2008”

O prefeito Municipal de Barreiras, usando de suas atribuições
legais, faz saber que a Assembléia Legislativa aprovou e fica sanci-
onada a seguinte Lei:

Art. 1º- A alínea “b” do inciso II do artigo 7º da Lei nº 789 de 09
de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“b) Três representantes das associações de moradores do Mu-
nicípio”;

Art. 2º- Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

J U S T I F I C A T I V A

Tenho a honra de encaminhar para ser apreciado e votado por
essa Casa Legislativa, o presente projeto de Lei tem por escopo
alterar a alínea “b”, do inciso II, do artigo 7º, da Lei nº 789, de 09 de
janeiro de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
de Habitação e o Fundo Municipal da Habitação a ele vinculado e
dá outras providências.

Tal medida se justifica pela exigência da Lei Federal nº 11.124,
de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Habitação de Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Ges-
tor do FNHIS, pois o artigo 7º, I, “b”, da Lei que se requer a altera-
ção encontra em desacordo com o artigo 12 da referida Lei Fede-
ral, que prevê a necessidade da reserva de ¼ das vagas destinadas
aos representantes dos movimentos populares.

Ademais, o inciso II do artigo 7º da Lei nº 789/08 já informa
serem 09 (nove) representantes da Sociedade Civil, entretanto, a
soma dos componentes identificados nas letras a, b, c, d, e totalizam
apenas 07(sete) membros, fato que necessita mudança imediata
em respeito ao interesse da sociedade barreirense.

Estas são as razões que justificam o encaminhamento do pre-
sente Projeto de Lei.

Recebam senhores renovados protestos de respeito.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

OFÍCIO GAB Nº 51/2008 BARREIRAS/BA
Barreiras, 27 de Fevereiro de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA

Assunto: Projeto de Lei com números: 03/2008.

Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa o Projeto de Lei com número 03/2008, “Altera o
inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 417, de 26 de Agosto de 1998.”,
com iniciativa privativa do poder executivo, atendendo os princípios
constitucionais, conforme justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI 03, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2008.

“Altera o inciso II, do artigo 9º, da Lei nº
417, de 26 de Agosto de 1998.”

O prefeito Municipal de Barreiras, usando de suas atribuições
legais, faz saber que a Assembléia Legislativa aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º- O inciso II do artigo 9º, da Lei nº 417, de 26 de agosto
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“II) 05 (cinco) representantes de entidades não governamentais
de defesa ou atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente.”

Art. 2º- Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

J U S T I F I C A T I V A

Tenho a honra de encaminhar para ser apreciado e votado por
essa Casa Legislativa, o presente projeto de Lei tem por escopo
alterar o inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 417, de 26 de Agosto de
1998, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

Tal medida se justifica pelo erro de digitação no inciso II, do
artigo 9º, da Lei nº 417/98, pois este inciso que se requer a alteração
encontra em desacordo com o próprio caput do artigo que prevê a
composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente por 10 (dez) membros, entretanto, a soma dos
componentes identificados nas letras a, b, c, d, e, do inciso I e II,
totalizam 11(onze) membros, fato que necessita mudança imediata
em respeito ao interesse da sociedade barreirense.

Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente
Projeto de Lei.

Recebam senhores renovados protestos de respeito.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL
Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  070/2006

Pelo presente nforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e
contratado o que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as
cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula se-
gunda e terceira do Contrato 070/2006. A presente alteração encon-
tra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade de se manter em funcionamento o
ANEXO DA ESCOLA SANTA LUZIA, para atender a deman-
da das atividades da Escola Santa Luzia e o alunado da localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para
o funcionamento do anexo da escola;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do alu-
guel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula
setenta e cinco por cento), passando para R$ 540,00 (quinhentos e
quarenta reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total
do contrato, de R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e oitenta reais)
por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês
vencido, diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber no en-
dereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do Ensino Fun-
damental - FUNDEF 40%.

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Física.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contra-

REPUBLICAÇÕES
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tados, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
JOSÉ WELLINGTON MONTEIRO DOS SANTOS

CPF: 447.585.614-00

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  066/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção não Residencial - Processo de Dispensa de Licitação
nº 066/2006, celebrado em 23/02/06, e entre si fazem de
um lado na qualidade de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO
DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95,
com sede do poder executivo situada à Av. Clériston An-
drade, 729 – Centro, neste Município, neste ato represen-
tado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA e, do outro lado, a empresa AGROPASTO-
RIL ANTONIO BALBINO DE CARVALHO LTDA, ins-
crita no CNPJ: 13.653.639/0001-18 e Inscrição Estadual
253.939-18-NO, situada à Rua Barão de Cotegipe, nº 17
– Centro Histórico – Barreiras-BA, doravante denomina-
da LOCADORA, conforme lhes permite a Lei 8.666/93,
têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente
aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TER-
MO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a clá-
usula segunda e terceira do Contrato 066/2006. A presen-
te alteração encontra-se de conformidade com artigo 57

e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade de se atender às atividades
administrativas pertinentes a SECRETARIA DO TRABA-
LHO E PROMOÇÃO SOCIAL, bem como, a demanda dos
programas mantidos por esta secretaria;

Considerando as acomodações e a localização satisfa-
tórias para o funcionamento da secretaria;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o
prazo do contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio eco-
nômico financeiro do contrato, faz-se necessário reajus-
tar o valor do aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais
utilizado para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de
12 (doze) meses, fica reajustado o valor mensal do con-
trato pelo índice do IGP-M, acumulado nos últimos 12
meses, de 7,75% (sete vírgula setenta e cinco por cento),
passando para R$ 2.155,00 (dois mil cento e cinqüenta e
cinco reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor
total do contrato, de R$ 25.860,00 (vinte e cinco mil oi-
tocentos e sessenta reais) por ano. O aluguel deverá ser
pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamen-
te ao LOCADOR que deverá ir receber no endereço do
contratante locatário.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da
seguinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.10.00 – Secretaria Municipal do Trabalho e
Promoção Social.

Atividade: 04.122.002.2.125 – Gestão das Atividades
da Sec. de Trabalho e Promoção Social.

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

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusu-
las e condições do Contrato ora aditado. Assim, por esta-
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rem justos e contratados, assinam as partes o presente ter-
mo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus le-
gítimos e legais efeitos.

Barreiras, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
EMPRESA AGROPASTORIL ANTONIO BALBINO

DE CARVALHO LTDA
CNPJ: 13.653.639/0001-18

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO
RESIDENCIAL
Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  007/2007

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não
Residencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 007/2007, cele-
brado em 05/02/2007, que entre si fazem de um lado na qualidade
de LOCATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº
13.654.405/0001-95, com sede do poder executivo situada à Av.
Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município, neste ato repre-
sentado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA e, do outro lado, a empresa PAULO STEFANO
MARTINS DE ALENCAR, CNPJ nº 16.398.794/0001-23, situa-
do à Rua D. Pedro I, Sandra Regina - Barreiras-Ba., doravante
denominado LOCADORA, conforme lhes permite a Lei 8.666/93,
têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente aceitam,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula se-
gunda e terceira do Contrato 007/2007. A presente alteração en-
contra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter
em funcionamento a ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CRISÓS-
TOMO para atender a demanda de alunos na localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para
o funcionamento da escola;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico fi-
nanceiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do
IGP-M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula
setenta e cinco por cento), passando para R$ 1.620,00 (hum mil
seiscentos e vinte reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o
valor total do contrato, de R$ 19.440,00 (dezenove mil quatrocentos
e quarenta reais) por ano. O aluguel deverá ser pago até o 5º dia
subseqüente ao mês vencido, diretamente ao LOCADOR que de-
verá ir receber no endereço do contratante locatário.

4) CLAUSULA QUARTA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08– Secretaria Municipal de Educação, Cultura Es-
porte e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077 – Apoio as Atividades do FUNDEF 40%.
Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contra-
tados, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras, 02 de janeiro 2008.

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
Empresa: PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR

CNPJ: 16.398.794/0001-23

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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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

FOTO WASHINGTON LUIZ

Na manhã de quinta, 28, os 22 alunos da
segunda turma do Programa Jovem Apren-
diz participaram da solenidade de formatu-
ra. Um seminário sobre ética, realizado no
Cefet, encerrou a primeira etapa do progra-
ma que consistiu em 220 horas de aulas te-
óricas. A partir de agora, os jovens partirão
para um novo momento do projeto que pre-

Segunda turma do Jovem Aprendiz se formou em Barreiras

vê o cumprimento de 780 horas de prática
junto a empresas de Barreiras.

Os participantes, com idades entre 14
e 22 anos, iniciaram as aulas em dezembro
do ano passado. Durante o curso teórico,
receberam noções sobre ética e estética
no ambiente de trabalho. Para garantir a
qualificação e eficiência profissional eles
foram instruídos, ainda, sobre assuntos
como: meio ambiente e saúde, expressão
oral, o mundo do trabalho, expressão nu-
mérica, empreendedorismo, composição da
estrutura organizacional, arquivamento e
microinformática.

A seleção dos alunos para o Programa
Jovem Aprendiz obedeceu a critérios esta-
belecidos junto ao comércio local, à Secreta-

ria Municipal do Trabalho e Promoção Soci-
al e ao Senac. Com a conclusão do módulo
teórico, os jovens estão aptos a ingressar no
primeiro emprego. Desde o início das aulas
eles recebem salário e têm a responsabilida-
de de não faltarem às aulas, realizando todas
as atividades propostas pelos instrutores.

Os participantes já mantiveram contato
com as empresas onde atuarão a partir de
agora.

Jovem Aprendiz -  É um projeto do
Governo Federal, implantado em Barrei-
ras, por meio da  Prefeitura e da Secreta-
ria Municipal do Trabalho e Promoção So-
cial, que visa oportunizar a qualificação da
mão-de-obra de jovens e inseri-los no mer-
cado de trabalho.

Os participantes já mantiveram contato com as empresas onde atuarão a partir de agora

Os participantes, com idades entre 14 e 22 anos, iniciaram as aulas em dezembro do ano passado


