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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS EDUARDO LENANa tarde de ontem, 19, a prefeitura de
Barreiras através de uma decisão expedida
pelo Supremo Tribunal de Justiça – STJ,
assumiu o serviço de abastecimento de água
e tratamento de esgoto do município, que
era prestado pela Empresa Baiana de Água
e Saneamento – EMBASA.

“Com base no laudo emitido pela Fun-
dação Getúlio Vargas, uma das instituições
com maior credibilidade do país, iniciamos
esse processo de extinção da concessão
pública dos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário da cidade. Nós
garantimos que esse serviço não será pre-
judicado em Barreiras, além disso, estamos
buscando formas de também reduzir cobran-
ças indevidas pela EMBASA como a taxa
de esgoto”, disse o Prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com advogado Carlos Tito, a
retomada dos serviços de abastecimento de
água pelo município obedeceu a todos os
trâmites legais, “neste ano, após a publica-
ção do decreto nº 012, de 25 de fevereiro, o
prefeito extinguiu a concessão pública da
EMBASA, que estava operando sem ne-
nhum contrato com o município a mais de
15 anos, a empresa recorreu ao Tribunal de
Justiça da Bahia, e conseguiu suspender a
liminar de primeira instância. O município
então recorreu ao Supremo Tribunal Fede-
ral e conseguiu êxito. O STF suspendeu a
liminar do Tribunal de Justiça da Bahia res-
tabelecendo a posse para o município”.

Ainda conforme o advogado, a justiça

Prefeitura municipaliza abastecimento
de água em Barreiras

Acompanhadas de Policias Federais e da Procuradora Geral do Município, as Oficiais de
Justiça fizeram levantamento patrimonial da empresa

determinou um prazo de até cinco dias para
que a EMBASA passe ao município todo o
banco de dados da empresa referente a
exploração do serviço de abastecimento de
água e esgotamento sanitário na cidade.

“O nosso objetivo é de oferecer um ser-
viço de melhor qualidade ao povo de Bar-

reiras. Queremos fazer uma transição de
forma tranqüila, diminuindo as taxas cobra-
das e aproveitando inclusive muitos funcio-
nários qualificados. A nossa meta é de sem-
pre proporcionar uma melhor qualidade do
serviço publico a população”, disse o Pre-
feito Saulo Pedrosa.

A Prefeitura de Barreiras no ano de
1972 formalizou um contrato com o prazo
de duração de 20 anos para que a Em-
presa Baiana de Água e Saneamento –
EMBASA explorasse os serviços de
abastecimento de água e esgotamento
sanitário da cidade, em contra partida,
deveriam ser realizados investimentos na
melhoria do esgotamento da cidade.

O contrato foi expirado em 1992, des-
de essa época a empresa continuou ope-
rando no município sem nenhuma reno-
vação.

Histórico

O prefeito Saulo Pedrosa pretende eliminar as cobranças abusivas e melhorar a qualidade
dos serviços prestados à comunidade
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GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 003/2008

CONVÊNIO QUE CELEBRAM O  MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS-BA E O INSTI-
TUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPE-
RIOR DE BARREIRAS – IAESB, MAN-
TENEDOR DA FASB, NA FORMA E
PELO PRAZO QUE ESPECIFICA, POR
FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO ARTI-
GO 116 § 1º DA LEI 8666/93 C/C A LEI
MUNICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de
Direito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, cen-
tro – Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-
95, ora designado PRIMEIRO CONVENENTE, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal Dr. Saulo Pedrosa
de Almeida  e do outo lado, o  INSTITUTO AVANÇADO
DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB,
instituição de direito privado com sede à Rodovia BR 135,
Km 01, nº 2341, Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº
42.752.675/0001-37, ora designado SEGUNDO CONVE-
NENTE , neste ato representado pelo seu Diretor Adminis-
trativo, Tadeu Sérgio Bérgamo , CPF nº 151.471.000-59,
CI nº 1005892268 SSP/SC, como entidade mantenedora da
FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB,
neste ato representada pelo seu Diretor Acadêmico Roberto
Marden Lucena, CPF nº 022.924.604-40,  resolvem celebrar
o presente Convênio, como efetivamente o fazem, de acordo
com as condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Convênio tem por objetivo viabilizar e regularizar o
sistema de Estágio Curricular ou Extracurricular de alunos
dos cursos de ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, EDUCA-
ÇÃO FÍSICA E PSICOLOGIA, bem como, estabelecer
normas de cooperação técnica no uso do Ginásio de Espor-
tes e Pista de Atletismo do Estádio Municipal Geraldão e
Complexo Esportivo para as aulas de educação física da
FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-
FASB, mantida pelo IAESB, junto ao MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS promovendo dessa forma, o estabelecimento e a
manutenção de um trabalho de cooperação recíproca entre
as partes CONVENENTES.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE

REPUBLICAÇÕES O Estágio Curricular será desenvolvido em consonância com
o disposto na Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto nº
87497/82 e terá duração mínima de 01 (um) semestre letivo, em
obediência ao disposto no artigo 4º, letra b, do Decreto 87.497/
82; podendo ser prorrogado, se necessários, mediante justificati-
va do SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ESTÁGIO

A carga horária semanal do estágio curricular ficará estabele-
cida pelo SEGUNDO CONVENENTE e o extracurricular pelo
PRIMEIRO CONVENENTE que poderá ser de até 30 horas
semanais, conforme interesse das partes.

Ficará a cargo da Direção Acadêmica do SEGUNDO CON-
VENENTE, em casos de estagiários do curso de Enfermagem,
Fisioterapia e Psicologia, designar um supervisor e monitor do
respectivo estágio, que deverá ser profissional da área.

O planejamento, a supervisão e a avaliação das atividades de
estágio deverão ser levados a efeito sob responsabilidade da INS-
TITUIÇÃO DE ENSINO, SEGUNDO CONVENENTE, com
co-participação do enfermeiro, fisioterapeuta ou psicólogo da
unidade.

O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com o
PRIMEIRO CONVENENTE, conforme determina o Art. 4º da
Lei nº 6.494/77.

Ficará sob responsabilidade do SEGUNDO CONVENEN-
TE, o envio da relação dos acadêmicos que farão parte do está-
gio curricular e supervisionado, através do termo de compromis-
so próprio.

Ao estagiário não será cobrada nenhuma taxa adicional refe-
rente às providências administrativas para realização do estágio
curricular, conforme determina o Art. 10º do Decreto nº 87497/
82.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a autorizar
a freqüência dos estagiários junto à sua rede de atendimento de
saúde, juntamente com o professor/monitor responsável pelo es-
tagiário.

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGA-
ÇÕES

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se também a:

a) Disponibilizar o uso do Ginásio de Esportes, Pista de Atle-
tismo do Estádio Municipal Geraldão e das instalações do Com-
plexo Esportivo do Município para que sejam ministradas aulas
dos cursos aqui envolvidos, nos horários combinados com os ad-
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ministradores dos referidos setores;

b) Reservar uma sala dentro do Ginásio de Esportes para ma-
teriais exclusivos da FASB;

c) Dar publicidade ao cronograma de uso das áreas pelos alu-
nos dos cursos após aprovação pelas partes;

Parágrafo Único: Em contrapartida, pelo uso dos espa-
ços objeto do presente convênio, o SEGUNDO CONVE-
NENTE disponibilizará ao PRIMEIRO CONVENENTE 06
(seis) “bolsas educação” no valor de 50% (cinqüenta por cen-
to) da mensalidade do curso de Educação Física durante a
vigência do presente convênio, as quais poderão ser transfor-
madas em 03 (três) bolsas integrais do referido curso, com
vigência de fevereiro de 2008 a dezembro de 2008, cabendo
ao PRIMEIRO CONVENENTE escolher, dentre os alunos
matriculados no curso de Educação Física, os que farão uso
das referidas bolsas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS FUNÇÕES DOS ESTAGIÁ-
RIOS

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a alocar os
estagiários em funções compatíveis com a sua linha de formação,
possibilitando-os passar por diversos setores das áreas nas quais
pretendem estagiar, além de facilitar o processo de integração de
conhecimento com todos os setores dos PRIMEIRO CONVE-
NENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO DE ACIDENTES

O SEGUNDO CONVENENTE fará, obrigatoriamente, para
os estagiários, seguro de acidentes pessoais, que tenha cobertura
para acidentes sofridos em razão do desempenho das atividades
decorrentes do estágio em questão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ÔNUS

Não haverá ônus de qualquer espécie para o PRIMEIRO
CONVENENTE.

CLÁUSULA OITAVA – PROGRAMA, FREQÜÊNCIA E
AVALIAÇÃO

O SEGUNDO CONVENENTE compromete-se a encami-
nhar para O PRIMEIRO CONVENENTE o PROGRAMA DE
ESTÁGIO a ser desenvolvido, bem como, enviar à Secretaria de
Educação relação de freqüência dos alunos beneficiados com as
bolsas, até o décimo dia útil do mês.

O PRIMEIRO CONVENENTE compromete-se a encami-
nhar para o SEGUNDO CONVENENTE, ao final do estágio, a
avaliação de desempenho do estagiário em formulário específico
elaborado pelo SEGUNDO CONVENENTE.

CLÁUSULA NONA – DO TERMO DE COMPROMISSO

O SEGUNDO CONVENENTE providenciará TERMO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO, onde assinarão as duas par-
tes, Instituição de Ensino e Estagiário(a), devendo este último obri-
gar-se a cumprir as condições estabelecidas para a sua realiza-
ção, inclusive as normas de trabalho determinadas para os servi-
dores do PRIMEIRO CONVENENTE, especialmente aquelas
que se refiram ao sigilo das informações a que eventualmente te-
nham acesso em decorrência da prática do estágio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

O presente convênio entrará em vigor na data de sua assinatu-
ra e terá vigência até 31/12/2008, podendo, porém a qualquer
tempo, ser denunciado por qualquer das partes, mediante comu-
nicação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RENOVAÇÃO
DO CONVÊNIO

O presente convênio poderá ser renovado por igual período
se for de interesse das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de
Barreiras - BA, como único e competente para dirimir eventuais
dúvidas ou lides decorrentes deste Contrato e eventuais aditivos.

E por estarem certos e ajustados firmam os partícipes o pre-
sente Convênio, na presença de testemunhas, ficando revogados
todos os Convênios anteriores, ou quaisquer resoluções que ver-
sem sobre a matéria.

Barreiras/BA, 31 de janeiro de 2008.

_________________________________________
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa - Prefeito

________________________________________________
INSTITUTO AVANÇADO DE ENSSUP DE BARREI-

RAS – IAESB
Tadeu Sergio Bergamo – Diretor Presidente

  TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

___________________________
Nome:Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Nº. 040/
2008

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.
051/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: ADVOCACIA WANDERLEY GOMES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade simples, inscrita no
CNPJ de nº 06.074.001/0001-67; domiciliada na rua Dr. José Pero-
ba, nº 349, sala 608 – Costa Azul, Salvador-BA, neste ato represen-
tado pelo seu sócio Sr. JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GO-
MES, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF sob o
n° 227.371.512-91 e na OAB/Ba sob o nº 12929, e os Srs. JOSÉ
ARTHUR CATALDI DE ALMEIDA, brasileiro, separado judi-
cialmente, administrador e bacharel em direito, inscrito no CPF sob
o n° 837.861.555-34 e na OAB/Ba sob o nº 18386E e SAAYD
NAGIB BOERY FERREIRA, brasileiro, solteiro, bacharel em
direito, inscrito no CPF sob o n° 879.975.765-68 e na OAB/Ba sob
o nº 20326, todos estabelecidos na cidade do Salvador, Estado da
Bahia na Rua Dr. José Peroba, nº 349, Ed. Empresarial Costa Azul,
sl. 608, CEP 41.770-230, bairro do Costa Azul.

OBJETO:

O objeto do presente instrumento será a prestação de trabalhos
técnico-profissionais, objetivamente, serviços de assessoria jurídica
ao CONTRATANTE por parte dos CONTRATADOS para a pro-
positura e acompanhamento da Ação Judicial de Revisão de
Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação Parcial
dos Efeitos da Tutela Cominada com Consignação em Paga-
mento em face do litisconsórcio passivo necessário formado pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, BANCO DO BRASIL
S/A e a UNIÃO tendo em vista as onerosidades excessivas debita-
das sobre parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
ao CONTRATANTE em virtude do contrato celebrado original-
mente entre este último e a CEF em 1991, tudo de acordo com a
conceituação disposta no art. 6o, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.07 – Secretaria Municipal de Administração e Fi-
nanças;

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec.
de Administração e Finanças;

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Como contrapartida o CONTRATANTE remunerará os servi-
ços dos CONTRATADOS pela propositura e acompanhamento da
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação Parcial

dos Efeitos da Tutela Cominada com Consignação em Pagamento,
da seguinte forma.

§ 1º - Honorários iniciais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) –
a serem pagos em 06 (seis) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais), a primeira em 30 (trinta) dias após a assinatura do presente
instrumento e as demais a cada 30 (trinta) dias nos meses subse-
qüentes - valor total a ser deduzido do cômputo dos honorários inte-
grais de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico encon-
trado em favor do Município, em sentença com trânsito em julgado,
derivado da ação de consignação proposta via assessoria ora con-
tratada.

DO PRAZO:

O presente contrato irá viger até a solução final com o trânsito
em julgado da respectiva ação judicial, quando então, se rescindirá
de plano.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda
e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser
resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente con-
trato em 3 (três) vias de igual teor e mesma forma, na presença de
duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 27 de fevereiro de 2008.

_________________________________________
MUNICIPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa - Prefeito

________________________________________
JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES

CPF n° 227.371.512-91

_________________________________________
JOSÉ ARTHUR CATALDI DE ALMEIDA

CPF n° 837.861.555-34

________________________________________
SAAYD NAGIB BOERY FERREIRA

CPF n° 879.975.765-68

  TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

___________________________
Nome:Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 044/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº  056/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscri-
ta junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-95, ten-
do sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andra-
de, Nº. 729, Centro, neste município, aqui represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PE-
DROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: RONALDO CARDOSO
VIEIRA, CPF nº 919.960.825-15, situado à Rua Flo-
riano Peixoto, nº 722, Centro – Barreiras (BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a presta-
ção de serviços de capina nas Escolas do Município
de Barreiras, compreendendo materiais e mão-de-
obra necessárias à realização dos referidos serviços
objeto deste contrato, conforme Proposta e Planilha
Orçamentária e demais especificações contidas no
Processo de Dispensa de Licitação nº 056/2008 que,
independentemente de transcrição integram o presen-
te Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas para o pagamento deste contrato corre-

rão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativi-
dades do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 3.800,00

(três mil e oitocentos reais), que serão pagos con-
forme conclusão dos serviços objeto deste con-
trato.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a par-
tir da data de sua assinatura até a completa entrega
e execução dos serviços, sendo que a CONTRAT-
TADA terá o prazo de 30 dias para a entrega dos
serviços.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o
presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma
na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta
os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (BA), 03 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
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

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

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Está sendo realizada no Palácio das Ar-
tes, de 19 a 22 deste mês, uma exposição
do Museu Geológico da Bahia com fotos de
cavernas, minérios, rochas, gemas brutas e
lapidadas, além de fósseis de animais. A ex-
posição faz parte das comemorações dos
117 anos de emancipação política de Bar-
reiras.

De acordo com a coordenadora do mu-
seu Solange do Alívio Pires, a exposição tem
como um dos seus principais objetivos cons-
cientizar os visitantes, principalmente as cri-
anças sobre a importância da preservação
das cavernas.

“Por meio das fotos em exposição, de-
monstramos o quanto é importante o cuida-
do para com esse patrimônio natural. O mu-
seu desenvolve o programa museu-escola,
onde os estudantes têm a oportunidade de
conhecer um pouco mais sobre a história
deste acervo, e com isso, difundir a impor-
tância da preservação das cavernas, entre
outros tópicos abordados”.

A sede do Museu Geológico da Bahia

Exposição do Museu Geológico da
Bahia está em Barreiras

está localizada em Salvador e possui um
acervo de 12 mil peças, destas 1.511 estão
em exposição permanente. Entre as várias
atrações do museu na capital, está em des-
taque: - as réplicas dos 40 maiores diaman-
tes do mundo, - coleções de esmeraldas das
minas de Carnaíba e Socotó, - amostras de
meteoritos que caíram na Bahia e a grande
coleção de quartzo, com formas de cristali-
zação variada.

“É muito interessante essa exposição. O
que me despertou mais a atenção foram às
gemas, fósseis de animais e os pedaços de

meteoritos expostos. O nosso estado é mui-
to rico de minérios, eu não fazia idéia dis-
so”, comentou o visitante José Rabelo.

Para o prefeito Saulo Pedrosa é de funda-
mental importância a realização de projetos
como esse, a fim de fomentar o maior inte-
resse dos alunos pelos estudos. “Esse tipo de
exposição é muito rica, o estudante pode ob-
servar de perto as formações rochosas. Isso,
com certeza, desperta um maior interesse pela
história. Parabenizo a toda equipe da Coorde-
nadoria de Cultura e da Secretaria de ESdu-
cação por essa iniciativa”.

Minérios, rochas,
gemas brutas e
lapidadas, além de
fósseis de animais
estão em exposição
no Palácio das Artes

As escolas podem agendar visitas e conferir a exposição do Museu Geológico da Bahia


