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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

A Prefeitura de Barreiras, através da
procuradora geral Leonina Pamplona, par-
ticipou ontem, 11, da Audiência Pública
sobre a gestão da água realizada na Câ-
mara de Vereadores, com a presença de
diversos segmentos da sociedade, como
órgãos ambientais, associação de bairros,
entre outras.

Durante a discussão, a procuradora res-
saltou as riquezas naturais que a região pos-

Prefeitura participa da Audiência Pública da água
sui e colocou Barreiras em uma situação
privilegiada pela abundância de água, “Isso
proporciona à comunidade a oportunidade
de receberem água por um custo menor que
a maioria das cidades do país”, lembrou.

Sobre a municipalização da água, Drª
Leonina fez uma abordagem geral da ques-
tão jurídica em que se encontra o processo:
“propondo a municipalização, não estamos
fazendo alguma ilegalidade. A municipali-
zação é prevista por Lei Municipal, e acre-
ditamos que quem deve cuidar dos nossos
recursos, é o povo da nossa terra”, disse.

Na oportunidade, a superintendente do
Saneamento Básico do Município de Bar-
reiras – Sanab, Carla Zuttion, comentou
sobre os 26 anos em que a Empresa Baia-
na de Águas e Saneamento (Embasa) uti-
lizou os recursos do município: “A nossa
cidade não tem um metro de esgotamento
sanitário realizado pela Embasa”, ressal-
tou Carla, destacando ainda a situação em
que a autarquia se encontrava quando re-
cebeu a responsabilidade do abastecimen-
to de água em Barreiras. “Não nos foi pas-
sado cadastros dos clientes e nem mapas
da rede de abastecimento, dentre outros
documentos, a Embasa vetou todas as in-
formações”, disse a superintendente. A
audiência finalizou com as perguntas e
comentários da platéia.

O plenário da Câmara de Vereadores este
repleto de populares

Leonina Pamplona, procuradora geral de
Barreiras

A superintendente
da Sanab, Carla
Cordeiro Zuttion

falou sobre as
vantagens da

municipalização dos
serviços de água e

esgoto
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GABINETE DO PREFEITO

CONVÊNIO Nº 09/2008

TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO
SOCIAL, E ASSOCIAÇÃO BAMBAM CRE-
CHE ESCOLA, EM BARREIRAS, TENDO
EM VISTA A EXECUÇÃO DO INSTRU-
MENTO FIRMADO ENTRE A SEDES-SE-
CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-
CIAL E COMBATE À POBREZA E O MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS, 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 MU-
NICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Di-
reito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, Centro –
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora desig-
nado PRIMEIRO CONVENENTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida e do outro
lado, a entidade ASSOCIAÇÃO BAMBAM CRECHE ESCOLA,
inscrita no CNPJ sob nº 05.684.896/0001-99, com sede à Rua Pa-
dre Anchieta, nº 204, Loteamento São Paulo, município de Barrei-
ras-Bahia, ora designado SEGUNDO CONVENENTE, neste ato
representado por seu Presidente Roberto Pereira da Silva Junior,
CPF nº 001.734.825-03, RG nº 0881076040 SSP/BA, residente à
Rua B, Casa 6, Recanto dos Pássaros, na cidade de Barreiras-BA,
na forma dos seus estatutos e ata de eleição da presidência a este
anexo,  resolvem celebrar o presente Convênio de acordo com au-
torização da Lei Municipal nº 659/2005, como efetivamente o fa-
zem, de acordo com as condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a execução dos Serviços
Assistenciais de Ação Continuada, para atendimento a crianças em
creches, beneficiando 75 menores de dois a cinco anos, para o ano
de 2007, cujo atendimento será realizado através deste SEGUN-
DO CONVENENTE, em conformidade com o Plano de Atendi-
mento, elaborado para a assinatura do presente Convênio, que pas-
sará a fazer parte integrante deste instrumento, independentemen-
te de transcrição.

Parágrafo Primeiro – São beneficiários deste convênio crian-
ças de zero a seis anos, atendidas em creches, pré-escolas e brin-
quedotecas, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, o di-
reito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a
defesa dos direitos dessas crianças.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO PRI-
MEIRO CONVENENTE

· Transferir ao SEGUNDO CONVENENTE, através do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, os recursos financeiros
previstos na Cláusula Terceira, para execução do objeto, em con-
formidade com o Plano de Trabalho, disponibilidade financeira e as

normas legais pertinentes;
· Receber e analisar a prestação de contas e emitir parecer ou

pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a
aplicação dos recursos;

· Promover o monitoramento, o acompanhamento, o controle e
a supervisão dos serviços a serem executados, designando, para
tanto, pessoal técnico do seu quadro de servidores com o acompa-
nhamento e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência So-
cial que emitirá parecer técnico.

Obrigações Do Segundo Convenente

· Aplicar os recursos financeiros previstos na Cláusula Terceira,
exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Pri-
meira do presente Instrumento, não podendo o SEGUNDO CON-
VENENTE alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula,
sem prévia e expressa anuência da SEMAS sob pena de devolver
a importância recebida;

· Apresentar semestralmente ao PRIMEIRO CONVENENTE
o Relatório de Atendimento, observando o disposto do Parágrafo
Segundo da Cláusula Quarta deste Convênio;

· Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e
fatos relativos à execução deste instrumento, para fins de acompa-
nhamento e avaliação dos resultados obtidos no desenvolvimento
dos serviços assistenciais de ação continuada;

· Permitir livre acesso dos representantes credenciados do Mu-
nicípio e do Estado/Sedes, a qualquer tempo e lugar, de todos os
atos, fatos e documentos relacionados direta e indiretamente com o
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou audito-
ria, fornecendo-lhes as informações que forem solicitadas sobre
todos os aspectos da execução do objeto deste convênio;

· Enviar a Prestação de Contas Parcial de cada parcela e Pres-
tação de Contas Final, em uma única via, no prazo máximo de 30(trin-
ta) dias, a contar do término da vigência do presente convênio;

· Se, na análise da Prestação de Contas ficar comprovado que
houve despesas realizadas fora do objeto do Plano de Ação da Se-
cretaria do Trabalho e Ação Social, fica o SEGUNDO CONVE-
NENTE obrigado a devolver o recurso glosado ao PRIMEIRO
CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSIFI-
CAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. durante
a vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE/ SEGUNDO
CONVENENTE, o valor de R$ 15.318,00 (quinze mil trezentos e
dezoito reais), em 3 (três) parcelas quadrimestrais de até R$ 5.106,00
(cinco mil cento e seis reais), para atendimento mensal de 75 me-
nores de dois a cinco anos, constantes no Plano de Trabalho, vincu-
lado à seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 –Gestão das Ativ. Fundo Mun. As-

sistência Social - FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO, DA MOVI-
MENTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos previstos na Cláusula Terceira serão liberados ao
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SEGUNDO CONVENENTE, em 03 parcelas quadrimestrais, a
título de ressarcimento de despesas já efetuadas no período de ja-
neiro a dezembro de 2007, cujo valor corresponde aos atendimen-
tos efetivamente prestados, em conformidade com as informações
contidas no Acompanhamento Físico e/ou Relatório Técnico elabo-
rado pela Coordenação Técnica do Conselho Municipal de Ação
Social.

Parágrafo Primeiro – A liberação da segunda parcela fica con-
dicionada à prestação de contas da primeira, bem como a liberação
da terceira fica condicionada à prestação de contas da segunda.

Parágrafo Segundo – Para movimentação dos recursos de que
trata este Convênio, o SEGUNDO CONVENENTE deverá abrir
conta corrente específica para cada ação ou serviço.

Parágrafo Terceiro – Os saldos do convênio, enquanto não
utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de pou-
pança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública.

Parágrafo Quarto – As receitas financeiras auferidas na for-
ma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a cré-
dito do convênio e aplicadas, exclusivamente no objeto de sua fina-
lidade, devendo constar demonstrativo específico que integrará as
prestações de contas do ajuste.

Parágrafo Quinto – Os recursos destinados a esses serviços
só poderão ser gastos em custeio, sendo vedado a sua utilização na
categoria Pessoal.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O SEGUNDO CONVENENTE obriga-se a encaminhar ao PRI-
MEIRO CONVENENTE, a Prestação de Contas Parcial, sendo
que a liberação da segunda parcela fica condicionada à prestação
de contas da primeira, bem como a liberação da terceira fica condi-
cionada à prestação de contas da segunda, e Prestação de Contas
Final, em um único processo, organizado por ação ou serviço, no
prazo de 30 (trinta) dias, após o término da vigência estabelecido no
presente convênio.

Parágrafo Primeiro – O processo de Prestação de Contas
deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento dirigido ao Prefeito Municipal;
2. Cópia do Convênio e do Plano de Trabalho;
3. Extrato da conta bancária com a movimentação dos recursos

e conciliação do saldo bancário, se for o caso;
4. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, por ação

ou serviço;
5. Cópia dos contratos de prestação de serviços com terceiros,

quando for o caso;
6. Relatório da Execução Físico Financeiro, por ação ou serviço;
7. Comprovantes das despesas realizadas, organizadas por ação

ou serviço;
8. Comprovante de Recolhimento de saldo não aplicado;
9. Cópia do resultado da licitação ou do ato que declarar a contra-

tação direta por dispensa ou inexigibilidade daquele procedimento;
Parágrafo Segundo – As despesas serão comprovadas medi-

ante documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, reci-
bos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
serem emitidos em nome do SEGUNDO CONVENENTE e devi-
damente identificados com o número deste convênio.

Parágrafo Terceiro – As notas fiscais de venda de mercadori-
as emitidas nos modelos l ou 1-A deverão vir acompanhadas da
Nota Fiscal Eletrônica, conforme Decreto Estadual nº 9.265/2004.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de comum acordo
entre as partes ou unilateralmente, ficando os Convenentes respon-

sáveis pelas obrigações pactuadas e beneficiando-se das vantagens
somente em relação ao tempo em que participaram do Convênio.

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para a rescisão do
presente instrumento o descumprimento de quaisquer das cláusulas
pactuadas e, particularmente, a constatação pelo MUNICÍPIO das
seguintes situações:

· Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na
Cláusula Primeira deste instrumento;

· Falta de apresentação de Prestação de Contas Parciais;
Parágrafo Segundo – Em ocorrendo a rescisão, qualquer que

seja a razão, de iniciativa ou não do MUNICÍPIO, o SEGUNDO
CONVENENTE deverá apresentar prestação de contas dos re-
cursos efetivamente utilizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
devolvendo aos cofres públicos o saldo existente na data da resci-
são, obedecidas as norma que disciplinam a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO

Em toda as ações de marketing institucional ou promocional re-
lacionados com o objeto do presente Convênio será obrigatoria-
mente destacada a participação do Estado da Bahia, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 01.01.07 até 31.12.07,
podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que solicitado e perfeitamente justificado dentro do seu prazo de
validade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas,
assinam o presente Convênio em 03 (três) vivas, de igual teor e
forma, na presença de 03 (duas) testemunhas para que produza
seus legais efeitos.

Barreiras, 15 de maio de 2008

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Primeiro Convenente

_____________________________________________
       ASSOCIAÇÃO BAMBAM CRECHE ESCOLA

CNPJ nº 05.684.896/0001-99
Presidente Roberto Pereira da Silva Junior

Segundo Convenente

  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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CONVÊNIO Nº 011/2008

TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE SI,
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SO-
CIAL, E JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS
DA CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA
– LAR BATISTA DAVID GOMES, EM BAR-
REIRAS, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO
DO INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE A
SEDES-SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL E COMBATE À POBRE-
ZA E O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, NA
FORMA E PELO PRAZO QUE ESPECIFI-
CA, POR FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 116 § 1º DA LEI 8666/93 C/C A LEI
MUNICIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Di-
reito Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, Centro –
Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora desig-
nado PRIMEIRO CONVENENTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida e do outro
lado, a entidade JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CON-
VENÇÃO BATISTA BRASILEIRA – LAR BATISTA DAVID
GOMES, inscrita no CNPJ sob nº 33.574.617/0001-70, com sede à
Estrada de São Desidério, Bairro Antônio Geraldo, Caixa Postal 49,
município de Barreiras-Bahia, ora designado SEGUNDO CON-
VENENTE, neste ato representado por sua Procuradora Ivonilde
Ramos da Silva Cordeiro, CPF nº 447.414.995-53, RG nº 0445304391
SSP/BA, residente no Bairro Antônio Geraldo, saída para São De-
sidério, na cidade de Barreiras-BA, na forma dos seus estatutos e
ata de eleição da presidência a este anexo,  resolvem celebrar o
presente Convênio de acordo com autorização da Lei Municipal nº
659/2005, como efetivamente o fazem, de acordo com as condi-
ções estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a execução dos Serviços
Assistenciais de Ação Continuada, para atendimento a crianças em
creches, beneficiando 20 menores carentes de zero a seis anos,
para o ano de 2007, cujo atendimento será realizado através deste
SEGUNDO CONVENENTE, em conformidade com o Plano de
Atendimento, elaborado para a assinatura do presente Convênio,
que passará a fazer parte integrante deste instrumento, indepen-
dentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro – São beneficiários deste convênio crian-
ças de zero a seis anos, atendidas em creches, pré-escolas e brin-
quedotecas, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, o di-
reito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a
defesa dos direitos dessas crianças.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO PRI-
MEIRO CONVENENTE

· Transferir ao SEGUNDO CONVENENTE, através do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, os recursos financeiros
previstos na Cláusula Terceira, para execução do objeto, em con-
formidade com o Plano de Trabalho, disponibilidade financeira e as
normas legais pertinentes;

· Receber e analisar a prestação de contas e emitir parecer ou

pronunciamento técnico sobre os instrumentos que comprovam a
aplicação dos recursos;

· Promover o monitoramento, o acompanhamento, o controle e
a supervisão dos serviços a serem executados, designando, para
tanto, pessoal técnico do seu quadro de servidores com o acompa-
nhamento e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência So-
cial que emitirá parecer técnico.

Obrigações Do Segundo Convenente
· Aplicar os recursos financeiros previstos na Cláusula Terceira,

exclusivamente no cumprimento do objeto previsto na Cláusula Pri-
meira do presente Instrumento, não podendo o SEGUNDO CON-
VENENTE alterar a finalidade estabelecida na referida Cláusula,
sem prévia e expressa anuência da SEMAS sob pena de devolver
a importância recebida;

· Apresentar semestralmente ao PRIMEIRO CONVENENTE
o Relatório de Atendimento, observando o disposto do Parágrafo
Segundo da Cláusula Quarta deste Convênio;

· Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e
fatos relativos à execução deste instrumento, para fins de acompa-
nhamento e avaliação dos resultados obtidos no desenvolvimento
dos serviços assistenciais de ação continuada;

· Permitir livre acesso dos representantes credenciados do Mu-
nicípio e do Estado/Sedes, a qualquer tempo e lugar, de todos os
atos, fatos e documentos relacionados direta e indiretamente com o
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou audito-
ria, fornecendo-lhes as informações que forem solicitadas sobre
todos os aspectos da execução do objeto deste convênio;

· Enviar a Prestação de Contas Parcial de cada parcela e Pres-
tação de Contas Final, em uma única via, no prazo máximo de 30(trin-
ta) dias, a contar do término da vigência do presente convênio;

· Se, na análise da Prestação de Contas ficar comprovado que
houve despesas realizadas fora do objeto do Plano de Ação da Se-
cretaria do Trabalho e Ação Social, fica o SEGUNDO CONVE-
NENTE obrigado a devolver o recurso glosado ao PRIMEIRO
CONVENENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA CLASSIFI-
CAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. durante
a vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE/ SEGUNDO
CONVENENTE, o valor de R$ 4.084,80 (quatro mil e oitenta e
quatro reais e oitenta centavos), em 3 (três) parcelas quadrimes-
trais de até R$ 1.361,60 (hum mil trezentos e sessenta e um reais e
sessenta centavos), para atendimento mensal de 20 menores de
zero a seis anos, constantes no Plano de Trabalho, vinculado à se-
guinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 –Gestão das Ativ. Fundo Mun. As-

sistência Social - FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO, DA MOVI-
MENTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos previstos na Cláusula Terceira serão liberados ao
SEGUNDO CONVENENTE, em 03 parcelas quadrimestrais, a
título de ressarcimento de despesas já efetuadas no período de ja-
neiro a dezembro de 2007, cujo valor corresponde aos atendimen-
tos efetivamente prestados, em conformidade com as informações
contidas no Acompanhamento Físico e/ou Relatório Técnico elabo-
rado pela Coordenação Técnica do Conselho Municipal de Ação
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Social.
Parágrafo Primeiro – A liberação da segunda parcela fica con-

dicionada à prestação de contas da primeira, bem como a liberação
da terceira fica condicionada à prestação de contas da segunda.

Parágrafo Segundo – Para movimentação dos recursos de que
trata este Convênio, o SEGUNDO CONVENENTE deverá abrir
conta corrente específica para cada ação ou serviço.

Parágrafo Terceiro – Os saldos do convênio, enquanto não
utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de pou-
pança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública.

Parágrafo Quarto – As receitas financeiras auferidas na for-
ma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a cré-
dito do convênio e aplicadas, exclusivamente no objeto de sua fina-
lidade, devendo constar demonstrativo específico que integrará as
prestações de contas do ajuste.

Parágrafo Quinto – Os recursos destinados a esses serviços
só poderão ser gastos em custeio, sendo vedado a sua utilização na
categoria Pessoal.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O SEGUNDO CONVENENTE obriga-se a encaminhar ao PRI-
MEIRO CONVENENTE, a Prestação de Contas Parcial, sendo
que a liberação da segunda parcela fica condicionada à prestação
de contas da primeira, bem como a liberação da terceira fica condi-
cionada à prestação de contas da segunda, e Prestação de Contas
Final, em um único processo, organizado por ação ou serviço, no
prazo de 30 (trinta) dias, após o término da vigência estabelecido no
presente convênio.

Parágrafo Primeiro – O processo de Prestação de Contas
deverá conter obrigatoriamente os seguintes documentos:

1. Ofício de encaminhamento dirigido ao Prefeito Municipal;
2. Cópia do Convênio e do Plano de Trabalho;
3. Extrato da conta bancária com a movimentação dos recursos

e conciliação do saldo bancário, se for o caso;
4. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa, por ação

ou serviço;
5. Cópia dos contratos de prestação de serviços com terceiros,

quando for o caso;
6. Relatório da Execução Físico Financeiro, por ação ou serviço;
7. Comprovantes das despesas realizadas, organizadas por ação

ou serviço;
8. Comprovante de Recolhimento de saldo não aplicado;
9. Cópia do resultado da licitação ou do ato que declarar a contra-

tação direta por dispensa ou inexigibilidade daquele procedimento;
Parágrafo Segundo – As despesas serão comprovadas medi-

ante documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, reci-
bos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
serem emitidos em nome do SEGUNDO CONVENENTE e devi-
damente identificados com o número deste convênio.

Parágrafo Terceiro – As notas fiscais de venda de mercadori-
as emitidas nos modelos l ou 1-A deverão vir acompanhadas da
Nota Fiscal Eletrônica, conforme Decreto Estadual nº 9.265/2004.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido de comum acordo
entre as partes ou unilateralmente, ficando os Convenentes respon-
sáveis pelas obrigações pactuadas e beneficiando-se das vantagens
somente em relação ao tempo em que participaram do Convênio.

Parágrafo Primeiro – Constituem motivos para a rescisão do
presente instrumento o descumprimento de quaisquer das cláusulas

pactuadas e, particularmente, a constatação pelo MUNICÍPIO das
seguintes situações:

· Aplicação dos recursos em desacordo com o estabelecido na
Cláusula Primeira deste instrumento;

· Falta de apresentação de Prestação de Contas Parciais;
Parágrafo Segundo – Em ocorrendo a rescisão, qualquer que

seja a razão, de iniciativa ou não do MUNICÍPIO, o SEGUNDO
CONVENENTE deverá apresentar prestação de contas dos re-
cursos efetivamente utilizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
devolvendo aos cofres públicos o saldo existente na data da resci-
são, obedecidas as norma que disciplinam a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO

Em toda as ações de marketing institucional ou promocional re-
lacionados com o objeto do presente Convênio será obrigatoria-
mente destacada a participação do Estado da Bahia, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 01.01.07 até 31.12.07,
podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que solicitado e perfeitamente justificado dentro do seu prazo de
validade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas,
assinam o presente Convênio em 03 (três) vivas, de igual teor e
forma, na presença de 03 (duas) testemunhas para que produza
seus legais efeitos.

Barreiras, 15 de maio de 2008

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Primeiro Convenente

___________________________________________
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CONVENÇÃO

BATISTA BRASILEIRA
LAR BATISTA DAVID GOMES
CNPJ sob nº 33.574.617/0001-70

Procuradora Ivonilde Ramos da Silva Cordeiro
Segundo Convenente

  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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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

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Prefeitura de Barreiras, por meio da
Secretaria do Trabalho e Promoção Social,
realizou, durante todo o dia de ontem, 12,
eventos que marcaram o Dia Mundial de
Luta Contra o Trabalho Infantil. Pela ma-
nhã, duas palestras, no auditório da Unyah-
na, enfocaram questões legais e de apren-
dizagem. À tarde, uma passeata pelas ruas
de Barreiras encerrou a programação.

Durante a exposição, o promotor do Mi-
nistério Público do Trabalho, Luciano Lei-
vas, falou sobre os regulamentos da legisla-
ção brasileira acerca da erradicação do tra-
balho infantil. Segundo ele, o trabalho pre-
coce está diretamente ligado à situações de
pobreza. “A partir da pobreza, inicia-se o
trabalho precoce, seguido da evasão esco-
lar, da falta de acesso à educação básica,
que gera a falta de profissionalização, o su-
bemprego ou desemprego e, novamente, a
pobreza. É um ciclo perverso”, avalia.

Para Leivas, não há justificativa que
possa legitimar a atividade precoce de cri-
anças e adolescentes. “A maior parte
destes menores trabalha nas ruas, sujeita
a riscos de toda natureza. Portanto, é im-
provável que essa exposição possa con-
tribuir de alguma forma para a melhoria
da vida das famílias”.

Dia mundial contra o trabalho infantil
é lembrado em Barreiras

O promotor defende o enfretamento da
situação por parte da sociedade como uma
das ações de combate à questão do traba-
lho precoce. “A sociedade tem que reco-
nhecer o problema, discutir e parar de fa-
zer ‘vista grossa’ para o trabalho infantil.
A aplicação de políticas públicas também
é necessária”.

PETI – Em Barreiras, o trabalho infan-
til é combatido por meio de ações do poder
público municipal, em parceria com outras
instituições. O compromisso em oferecer um
futuro mais digno às crianças, que de algu-

ma forma tiveram a infância interrompida
por uma rotina de trabalho infantil, tem sido
a meta principal da administração, através
do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI). O programa tem como ob-
jetivo, erradicar todas as formas de tra-
balho precoce no País, em um processo de
resgate da cidadania de seus usuários e in-
clusão social de suas famílias. É um pro-
grama de transferência direta de renda do
Governo Federal que depende dos municí-
pios para ser implantado.

FOTOS WASHINGTON LUIS

Coordenadoras do Peti presentes no evento

Alunos do Cemaca participaram da palestra no Dia Mundial de Luta Contra o Trabalho Infantil


