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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO WASHINGTON LUIZ

O Centro de Zoonoses revela dados ani-
madores no controle da dengue em Barrei-
ras. No próximo dia 22, será encerrado o
terceiro ciclo que mede o índice de infesta-
ção do mosquito e, apesar de faltar pouco
mais de uma semana para o fechamento da
etapa, o índice de 0,34% registrado já é o
menor dos últimos quatro anos.

Os ciclos que revelam o percentual de
infestação são realizados a cada dois me-
ses. Desde o início de 2008, foram percebi-
das quedas significativas em Barreiras. O
índice de infestação do Aedes aegypti re-
comendado pelo Ministério da Saúde é de
até 2%. Hoje, Barreiras, apresenta uma mé-
dia de infestação de 0,67%, e estão sendo
intensificados os trabalhos para alcançar um
controle total da proliferação do mosquito.
“É um trabalho muito grande, mas estamos
lutando para deixar a cidade livre”, desaba-
fa o educador em saúde João Libânio.

Diariamente uma equipe de 77 agentes
se reveza visitando casas, pontos comerci-
ais e terrenos baldios. Os profissionais iden-
tificam e tratam os focos da doença e reco-
lhem as larvas do mosquito para exames la-
boratoriais.  E é justamente esta rotina de
ações preventivas que possibilita mensurar

Barreiras registra menor índice de infestação
de dengue dos últimos anos

o percentual de infestação da dengue.
“Apesar dos índices estarem baixos, é

importante a população não relaxar”, alerta
o supervisor de dengue Jotair Ferreira. Ele
diz isso porque sabe a importância do apoio
e adesão das pessoas no combate à doen-
ça. “O ideal era que a gente não precisasse
utilizar pesticida. Se a população fizer a sua
parte e tiver os cuidados que sempre pedi-
mos, isso pode acontecer”, diz.

Gargalos - A redução da infestação da
dengue em Barreiras se deu graças a ações
da Secretaria de Saúde aliadas a interven-
ções educativas. Porém, segundo os dois
agentes de endemias, existem pontos con-
siderados estratégicos e que precisam ser
combatidos. Locais onde a água se acumu-
la, como: frascos e vasos, oficinas, ferros
velhos e borracharias. Os imóveis fecha-
dos que impedem o acesso dos profissio-
nais são outros empecilhos encontrados no
combate à doença.

Apesar de todas as dificuldades, os nú-
meros de ações de controle são relevantes.
Só neste primeiro semestre foram recolhi-
das 182 toneladas de pneus. Cerca de 600
visitas a casas e comércios foram realiza-
das, 31 reuniões com a comunidade. Pales-

tras nas escolas somam 182. Passeatas e
mutirões, 17 e um total de 178 contatos fo-
ram realizados com lideranças e formado-
res de opinião.

O prefeito Saulo Pedrosa falou de sua
alegria com os resultados. “Estamos traba-
lhando para que os barreirenses tenham
saúde de qualidade e muito mais importan-
te que curar as doenças é preveni-las, e es-
tamos fazendo isso com competência”.

As ações de combate e controle da
dengue em Barreiras que possibilitaram
a redução do índice de infestação foram
facilitadas graças às parcerias firmadas
entre a Prefeitura, empresas públicas,
privadas e associações. Dentre as insti-
tuições que participaram e ainda partici-
pam da luta contra a proliferação do
mosquito estão: CDL, 4º BEC, 10º BPM,
Armazém Paraíba, igrejas Católica e
Evangélicas, associações de bairros,
Secretarias Estadual e Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de In-
fra-Estrutura, Dires, entre outras.

Parceiros no combate à
dengue em Barreiras

O trabalho dos agentes de
saúde, em parceria com a

comunidade, teve um
resultado positivo
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 264, de 11 de agosto de 2008.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, a Srª. Gildete dos Santos Soares, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311206.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Auxiliar de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Gildete dos Santos Soares,
CPF 698.263.825-15, RG 2.198.171 SSP/BA, filha de Tolentina Dias
dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gildete dos Santos Soares
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 265, de 11 de agosto de 2008.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, a Srª. Cledina Conceição Ferreira de Brito,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0306064.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Auxiliar de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Cledina Conceição Ferreira
de Brito, CPF 493.845.895-00, RG 06.481.910-87 SSP/BA, filha
de Pedro Augusto Ferreira e Edina Ribeiro de Oliveira Ferrreira,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cledina Conceição Ferreira de Brito
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 266, de 11 de agosto de 2008.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, a Srª. Claudeci Francisca de Oliveira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0304229.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Auxiliar de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Claudeci Francisca de Oliveira,
CPF 812.967.201-44, RG 1.642564 SSP/DF, filha de Manoel
Simplício de Oliveira e Margarida Francisca de Araújo, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cledina Conceição Ferreira de Brito
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 267, de 11 de agosto de 2008.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de
Enfermagem, a Srª. Nélia Pereira da Conceição, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311436.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Auxiliar de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Nélia Pereira da Conceição,
CPF 004.582.755-90, RG 08.981.932-22 SSP/BA, filha de Dionísio
Rosa da Conceição e Arminda Pereira de Santana, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nélia Pereira da Conceição
Empossada
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO, que entre si
celebram o MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA e a
empresa LUIZ CARLOS CAMPOS.

Pelo presente instrumento particular de autorização de uso precário
não oneroso, de um lado o MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, por meio de
sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com
sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, centro – Barreiras-Ba, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida,
doravante denominado AUTORIZANTE, e, de outro lado a empresa LUIZ
CARLOS CAMPOS, sediada na Rua das Palmeiras, 240, Centro, município
de Barreiras, inscrito no CNPJ nº 08.178.267/0001-85, denominada
AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a AUTORIZAÇÃO DE USO
de uma área de aproximadamente 4.560 m² (quatro mil quinhentos e sessenta)
metros quadrados, onde irá circular o Trio Elétrico no espaço do Parque de
Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, localizado às margens do Rio Grande,
no Bairro Barreirinhas, s/n, nos dias 23/08/2008, das 20:00 às 03:00 e 24/08/
2008, das 16:00 às 00:00, com a finalidade de realização de evento
denominado “Levada Elétrica”, com as bandas “Voa Dois” e “Oz Bambaz”
e os dias 21, 22, 25 e 26, para montagem e desmontagem da estrutura do
evento.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DA AUTORIZATÁRIA

A área objeto da presente autorização de uso, somente poderá ser
utilizada para a finalidade prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA.

§ 1º– A AUTORIZATÁRIA compromete-se a manter o imóvel autorizado
sob a sua guarda e responsabilidade, sendo-lhe vedado ceder seu uso a
terceiro, sob qualquer título, nem utilizá-lo para fim diverso do ora
estipulado.

§ 2º – A AUTORIZATÁRIA é a única responsável pela organização e
realização do  evento, correndo por sua conta o risco do empreendimento;
inclusive a responsabilidade civil com terceiros.

§ 10º - Recolher taxa referente energia elétrica, no valor de 180,73
(cento e oitenta reais e setenta e três centavos), conforme estimativa de
consumo.

§ 4º - Providenciar saídas de emergência visíveis e de fácil utilização,
no local da realização do show.

§ 5º - Zelar e manter limpo os banheiros e a área total que lhe é concedida
no Parque de Exposição, com recolhimento de todo o lixo da referida área.

§ 6º - Acatar e facilitar a ação de fiscalização pelos órgãos de segurança
e de vigilância sanitária ao local do evento.

§ 7º - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 e 78 da Lei 8.666/93.

§ 8º - Comunicar e convocar a Polícia Militar e Civil, Polícia Rodoviária,
Batalhão, Juizado de Menores, Conselho Tutelar e demais instituições
cujas atribuições sejam relevantes para a realização do evento.

§ 9º - É de responsabilidade ainda da AUTORIZATÁRIA a montagem
e desmontagem de toda estrutura necessária para realização do evento.

§ 10º - Manter no local ambulância e/ou posto de atendimento médico
para atender eventuais emergências.

§ 11º - Disponibilizar banheiros químicos suficientes para atender a
demanda estimada de público;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESOCUPAÇÃO

A AUTORIZATÁRIA utilizará a referida área apenas no período
mencionado na Cláusula Primeira, devendo restituí-la desocupada e vazia
tão logo termine o aludido prazo independentemente de notificação ou
interpelação, sob pena de desocupação, por via administrativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Pela utilização do espaço o AUTORIZATÁRIO deverá pagar uma taxa
no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), que deverá ser
paga até o último dia útil que antecede o evento.

§ 1º – Fica a AUTORIZATÁRIA obrigada a recolher aos cofres públicos,
até o último dia útil que antecede o evento, os tributos referente a venda
de ingressos, estimado em um público de no mínimo 1.000 (mil) pessoas,
sob pena de interdição do espaço onde será realizado o show, caso o
recolhimento dos tributos não ocorra no prazo ora estipulado.

§ 2º – Fica ainda a AUTORIZATÁRIA obrigada a recolher aos cofres
públicos, no primeiro dia útil após a realização do show, o valor dos tributos
sobre a diferença (se houver) de venda de ingressos, que será fiscalizada
pela equipe de fiscais de tributos do Município.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

1) Responde a AUTORIZATÁRIA por quaisquer compromissos ou
obrigações assumidas com terceiros, ainda que decorrentes do uso da
área objeto deste Termo, bem como por qualquer dano e indenização acaso
devidas, obrigando-se ainda ao pagamento de quaisquer tributos, tarifas,
emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que
decorram da utilização da área objeto deste Termo, ou, bem assim, da
atividade para a qual a presente AUTORIZAÇÃO lhe é outorgada, cabendo-
lhe providenciar, às suas expensas todas as obrigações necessárias à
realização do evento a exemplo de: alvarás, recolhimento ao ECAD, seguros,
ARTs etc.

2) Atender a todas as despesas que se fizerem necessárias referentes
ao seu pessoal de apoio, a exemplo de: seguro contra acidentes no trabalho,
obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como, todas as despesas,
impostos, taxas e quaisquer outros encargos determinados pela legislação
em vigor.

CLÁUSULA SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

O AUTORIZATÁRIO apresenta, neste ato, todos os documentos legais
comprobatórios das obrigações jurídico legais que lhe foram exigidas, os
quais passam a integrar, em anexo, o presente Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para dirimir quaisquer
controvérsias relativas ao presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três) vias de igual teor
e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os legítimos
e legais efeitos.

Barreiras-BA, 04 de julho de 2008.

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

________________________________________
LUIZ CARLOS CAMPOS
CNPJ nº 08.178.267/0001-85

Autorizatário

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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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO, que entre si
celebram o MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA e o Sr.
ADRIANA PIRES.

Pelo presente instrumento particular de autorização de uso precário
não oneroso, de um lado o MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, por meio de
sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com
sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, centro – Barreiras-Ba, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida,
doravante denominado AUTORIZANTE,  e, de outro lado, a Sra. ADRIANA
PIRES, residente e domiciliado a Rua Barão de Cotegipe, nº 2094 – Morada
da Lua – Barreiras/BA, inscrito no RG nº 255153302 e CPF nº 156.777.308-
74, denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o presente TERMO
DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO
mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a AUTORIZAÇÃO DE USO
do Estádio Municipal Geraldão, no dia 09 de agosto de 2008, das 22:00h às
04:00, com a finalidade de realização de Evento denominado “Show de
Tayrone Cigano”.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DO AUTORIZATÁRIO

 A área objeto da presente autorização de uso, somente poderá ser
utilizada para a finalidade prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA.

§ 1º– O AUTORIZATÁRIO compromete-se a manter o imóvel
autorizado sob a sua guarda e responsabilidade, sendo-lhe vedado ceder
seu uso a terceiro, sob qualquer título, nem utilizá-lo para fim diverso do
ora estipulado.

§ 2º – O AUTORIZATÁRIO é o único responsável pela organização e
realização do evento, correndo por sua conta o risco do empreendimento;
inclusive a responsabilidade civil com terceiros.

§ 3º - Providenciar saídas de emergência visíveis e de fácil utilização,
no local da realização do evento.

§ 4º - Zelar e manter limpo os banheiros e a área total que lhe é concedida
no Estádio Municipal Geraldão, com recolhimento de todo o lixo da referida
área, decorrente da realização do evento.

§ 5º - Acatar e facilitar a ação de fiscalização pelos órgãos de segurança
e de vigilância sanitária ao local do evento.

§ 6º - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 e 78 da Lei 8.666/93.

§ 7º - Comunicar e convocar a Polícia Militar e Civil, Polícia Rodoviária,
Batalhão, Juizado de Menores, Conselho Tutelar e demais instituições
cujas atribuições sejam relevantes para a realização do evento.

§ 8º - É de responsabilidade ainda do AUTORIZATÁRIO a montagem
e desmontagem de toda estrutura necessária para realização do evento.

§ 9º - Manter no local ambulância e/ou posto de atendimento médico
para atender eventuais emergências.

§ 10º - Recolher taxa referente energia elétrica, no valor de R$ 180,73
(cento e oitenta reais e setenta e três centavos) conforme estimativa de
consumo.

§ 11º - Disponibilizar banheiros químicos suficientes para atender a
demanda estimada de público;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESOCUPAÇÃO

O AUTORIZATÁRIO utilizará a referida área apenas no período
mencionado na Cláusula Primeira, devendo restituí-la desocupada e vazia
tão logo termine o aludido prazo independentemente de notificação ou
interpelação, sob pena de desocupação, por via administrativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

Pela utilização do espaço o AUTORIZATÁRIO deverá pagar uma taxa

no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o último dia útil que antecede
o evento.

§ 1º – Fica também o AUTORIZATÁRIO obrigado a recolher aos cofres
públicos, até o último dia útil que antecede o evento, os tributos referentes
à venda de ingressos, estimado em um público de no mínimo 600 (seiscentas)
pessoas, sob pena de interdição do espaço onde será realizado o show,
caso o recolhimento dos tributos não ocorra no prazo ora estipulado.

§ 2º – Fica ainda o AUTORIZATÁRIO obrigado a recolher aos cofres
públicos, no primeiro dia útil após a realização do show, o valor dos tributos
sobre a diferença (se houver) de venda de ingressos, que será fiscalizada
pela equipe de fiscais de tributos do Município.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

1) Responde o AUTORIZATÁRIO por quaisquer compromissos ou
obrigações assumidas com terceiros, ainda que decorrentes do uso da
área objeto deste Termo, bem como por qualquer dano e indenização acaso
devidas, obrigando-se ainda ao pagamento de quaisquer tributos, tarifas,
emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, que
decorram da utilização da área objeto deste Termo, ou, bem assim, da
atividade para a qual a presente AUTORIZAÇÃO lhe é outorgada, cabendo-
lhe providenciar, às suas expensas todas as obrigações necessárias à
realização do evento a exemplo de: alvarás, recolhimento ao ECAD, seguros,
EPI’s, ARTs etc.

2) Atender a todas as despesas que se fizerem necessárias referentes
ao seu pessoal de apoio, a exemplo de: seguro contra acidentes no trabalho,
obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem como, todas as despesas,
impostos, taxas e quaisquer outros encargos determinados pela legislação
em vigor.

CLÁUSULA SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

O AUTORIZATÁRIO apresenta, neste ato, todos os documentos legais
comprobatórios das obrigações jurídico legais que lhe foram exigidas, os
quais passam a integrar, em anexo, o presente Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para dirimir quaisquer
controvérsias relativas ao presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três) vias de igual teor
e forma, que vai subscrito pelas partes e testemunhas abaixo assinadas.

Barreiras-BA, 23 de julho de 2008.

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
 Prefeito/Autorizante

___________________________________
ADRIANA PIRES

CPF nº 156.777.308-74
Autorizatário

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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A Secretaria Municipal de Educação,
em comemoração à Semana Estudantil,
está mobilizando todas as Escolas Muni-
cipais do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª
séries, para a realização das Eleições do
Grêmio Estudantil, no período de 11 a 15
de agosto de 2008, nos horários de funci-
onamento das Escolas.

“O Grêmio Estudantil é uma das princi-
pais oportunidades que os jovens têm de par-
ticipar da sociedade. Com o Grêmio, os alu-
nos têm voz na administração da escola,
apresentando suas idéias e opiniões”, disse
a secretária de educação, Iara Xavier.

O aluno da 7ª série, Lucas Xavier, 12
anos, é um dos candidatos à presidência do
Grêmio no Centro Educacional Sagrado Co-
ração de Jesus, disputando pela chapa três,
ele apresentou propostas de melhorias para
a escola, como: construção de uma rádio,
reforma da quadra de esporte e pintura das
paredes da escola. Para conseguir fundos
para a realização dessas obras, Lucas diz
que vai buscar patrocínios e  realizar even-
tos. “Eu garanto que se eu for eleito, irei
trabalhar nas melhorias da escola, ajudando
a direção a resolver, inclusive, a situação
dos alunos”, prometeu o candidato.

Na escola, Lucas concorre com mais três

Escolas Municipais realizam eleição
dos Grêmios Estudantis

chapas que também levantaram propostas de
melhorias para a escola. Para a diretora, Mel
Albuquerque, esta é uma grande oportunida-
de para os alunos crescerem como cidadãos.
“Com a instituição do Grêmio, a nossa esco-
la se transforma, todos se envolvem com as
atividades. Os alunos participam democrati-
camente criando seus projetos e defendendo
suas propostas”, ressalta.

A existência de grêmios estudantis é as-
segurada pela Legislação Federal - Lei n.º
7.398, de 4 de novembro de 1985, que diz
que para aprovação dos estatutos e a esco-
lha dos dirigentes e dos representantes do
Grêmio Estudantil serão realizadas através
do voto direto e secreto de cada estudante.

· Colégio Municipal Eurides Sant’Anna
· Centro Educacional Luiz Viana Filho
· Escola Municipal Valdete Piedade de
Holanda
· Escola Municipal do Parque
· Escola Municipal CAIC (11/08)
· Colégio Municipal de Aplicação Oc-
távio Mangabeira Filho (15/08)
· Escola Municipal de 1º Grau Povoa-
do Boa Sorte
· Escola Municipal de 1º Grau Povoa-
do Baraúna
· Escola Municipal de 1º Grau Povoa-
do Tatu
· Escola Municipal Dr. Abílio Farias
· Centro Educacional Sagrado Cora-
ção de Jesus
· Escola Municipal Profª Cleonice Lo-
pes
· Escola Municipal Adroaldo Fernan-
des de Morais
· Escola Municipal Carmosa Francis-
ca da Silva
· Escola Municipal Dr. José da Costa
Borges 14/08
· Escola Municipal Padre Vieira

Em Barreiras, as escolas
que estão realizando as

eleições são:

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Os candidatos apresentam propostas e usam
a simpatia para ganhar votos

A eleição dos grêmios é um exercício de cidadania e democracia para milhares de estudantes


