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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida
prestação de  contas.

Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

        Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins
previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de 04/06/
1994, FAZ SABER a todos quanto os presentes Editais
ou deles notícias tiverem e a quem interessar possa que a
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
expediu parecer em regular processo, considerando
INELEGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade nº 001/2010– Serv. Artísticos destinados
a Realização do Carnafolia-2010.
Inexigibilidade nº 002/2010 – Serv. de Realização de
Exames de Ultrasonografias em Geral.
Os Interessados que desejarem  interpor  recursos  na
forma da Lei, poderão o fazer no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data de publicação deste Edital.
Brejolândia – Bahia, 03 de fevereiro de 2010.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de
BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que
realizará   as  seguintes Licitações:
Pregão Presencial  001/2010 – Aquisição de Gêneros
Alimentícios destinados ao Programa  Nacional de
Alimentação Escolar PNAE. Edital a disposição na sede

da Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11,
das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 04 de
fevereiro de 2010.

Convite 001/2010 – Execução de Obras – Construção
de Biblioteca Pública Municipal. Edital a disposição na
sede da Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº
11, das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 10 de
fevereiro de 2010.
Convite 002/2010 – Execução de Obras –Serviços de
Pavimentação em Paralelepípedos na Sede do Município.
Edital a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça
Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL -
Brejolândia-BA, 18 de fevereiro de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA  e:

Hilka Xavier de Castro Pereira                  Cont nº 057/
2010               Valor R$ 500,00 (Quinhentos reais)
Objeto:  Serviços  de Fisioterapia – Paciente do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/02/2010

COOTRACOB – Coop. dos Transp. Rodoviários de
Bens Autônomos do Oeste Baiano             Cont nº 058/
2010                  Valor R$ 603.712,00 (seiscentos e três mil
e setecentos e doze reais)
Objeto: Serviços de Transporte de Alunos da Rede
Municipal de Ensino.
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PORTARIA N. ° 003/2010 de 04 de Janeiro de 2010.

PORTARIA 004/2010, de 04 de Janeiro de 2010.

Duração: 11 (onze) meses.
Data: 01/02/2010

COOTRACOB – Coop. dos Transp. Rodoviários de
Bens Autônomos do Oeste Baiano             Cont nº 059/
2010                  Valor R$ 167.400,00 (cento e sessenta e
sete mil e quatrocentos reais)
Objeto: Serviços de Transporte de Alunos da Rede
Estadual de Ensino.
Duração: 11 (onze) meses.
Data: 01/02/2010

Luiz Gonzaga Pamplona                  Cont nº 060/2010
Valor R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)
Objeto:  Serviços  Médicos prestados na Unidade Básica
de Saúde.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/02/2010

Ranulfo Veríssimo Neves             Cont nº 061/2010
Valor R$ 64.953,06 (sessenta e quatro mil e novecentos e
cinquenta e três reais e seis centavos)
Objeto:  Serviços  Médicos prestados na Unidade Básica
de Saúde e PSF do Povoado de Mamonal.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 01/02/2010

Ivan Miclos de Abreu                  Cont nº 062/2010
Valor R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)
Objeto:  Serviços  Artísticos destinados a Realização do
Carnafolia-2010.
Duração: 02 (dois) meses.
Data: 12/02/2010

Assistência Odonto Médica Ltda                  Cont nº
063/2010               Valor R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil
e setecentos e cinquenta reais)
Objeto:  Serviços  de Realização de Exames de
Ultrassonografias em Geral destinadas ao Município.
Duração: 11 (onze) meses.
Data: 12/02/2010

Brejolândia – BA, fevereiro de 2010.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Abertas inscrições para oficina de teatro

‘Ser ou não ser. Eis a questão!’ São Desidério terra
que possui atores amadores que brilham desde as
dramatizações da Via-Sacra às encenações das peças do
grupo teatral Arte Viva, agora abre as cortinas para a rea-
lização da oficina de teatro “Conscientizar e capacitar para
multiplicar”, que acontecerá de 15 a 28 de março, com o
apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é
desenvolver e divulgar a arte cênica e descobrir novos ta-
lentos buscando oportunidades e capacitando-os.

Os interessados, que devem ter a partir de 14 anos,
já podem se dirigir pela manhã e a tarde à Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Esporte e Lazer para fazer as inscri-
ções que são gratuitas e vão até o dia 12 de março.

Serão duas turmas com 20 participantes cada. As
oficinas têm duração de 13 dias com carga horária de 39
horas. O ator e diretor de teatro Julio Delfino será respon-
sável pelas aulas.

“Essas oficinas vão trazer resultados positivos por-
que vão estar integrando a comunidade, fomentando a
cultura da arte cênica no município de São Desidério por
meio de atividades teóricas e práticas com participação
ativa da secretaria de Cultura”, afirma Júlio.

O evento é uma promoção da Fundação Cultural do
Estado da Bahia, da Secretaria da Fazenda e Secretaria
de Cultura do Estado e acontecerá também nas cidades
de Barreiras, Cristópolis, Barra e Ibotirama.

Texto: Ana Lúcia Souza

   PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

 Aviso de Licitação
Processo nº 020/2010

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 3/2010; TIPO: Menor preço
por lote; OBJETO: Aquisição de Material Elé-trico para atender as
necessidades da Iluminação Pública deste Município; INÍCIO DO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/02/2010; INÍCIO DA SESSÃO DE
LANCES: 08/03/2010 10:00:00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Através do
site www.pregao.com.br; TELEFONES: Fone: (77) 36139732 - Fax: (77)
36139795 ; LOCAIS DE RETIRADA DO EDITAL: Através dos site
www.pregao.com.br ou PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS Av.
Clériston Andrade,661 Centro Barreiras - BA. (em caso de divergências
entre o edital retirado no endereço acima e o disponível na internet,
prevalecerá o primeiro com as respectivas assinaturas.
Barreiras,  fevereiro de 2010.
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Decreto nº 04/2010. Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

PORTARIA 06/2010 de 28 de Fevereiro de 2010.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais;

RESOLVE:

ART. 1º - Fica exonerada a Srª. CARLA GISELLE
RODRIGUES DE CASTRO, do cargo de Diretora
do Ensino Fundamental da Escola Centro Educacional
Municipal Professor Pompílio Teixeira Filho, situado à
Praça Maria Arlinda de Castro s/nº, na cidade de
Brejolândia – BA.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Revogadas as disposições em contrario.

  Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal
de Educação - Brejolândia – Bahia, 28 de Fevereiro de
2010.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Genário Teles da Rocha
Secretário de Educação

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

PORTARIA 06-A /2010 de 28 de Fevereiro de
2010.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais;

RESOLVE:

ART. 1º - Fica exonerada a Srª. MARIA LUCINEIDE
SOUSA SANTOS, do cargo de Vice-Diretora do Ensino
Fundamental da Escola Centro Educacional Municipal
Professor Pompílio Teixeira Filho, situado à Praça Maria
Arlinda de Castro s/nº, na cidade de Brejolândia – BA.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação. Revogadas as disposições em contrario.

  Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal
de Educação - Brejolândia – Bahia, 28 de Fevereiro de
2010.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Genário Teles da Rocha
Secretário de Educação

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal
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“Presença da EMBASA em Barreiras ainda é irregular, e sua continuidade é

extremamente prejudicial para população presente e futura”.
No município de Barreiras, de fato existem alguns bairros

que são atendidos parcialmente por redes coletoras de esgoto e
suas respectivas ETE´s (Estações de tratamento de esgoto sa-
nitário) tais como os Bairros de Vila Brasil, Vila Dulce, São Miguel,
Loteamento São Paulo, Ribeirão, Centro Histórico, Barreiras I,
Barreiras II, Cascalheira e São Sebastião, estes sistemas
correspondem a menos de 10% de toda a zona urbana do municí-
pio.

Ocorre que todos esses sistemas já implantados e em fun-
cionamento, foram construídos pela Prefeitura de Barreiras nas
duas gestões (1993/1997 e 2005/2008) do ex-prefeito Dr. Saulo
Pedrosa de Almeida (PSDB), isso com recursos da União e do
próprio município de Barreiras, nunca com recursos da Embasa
tampouco do Governo do Estado da Bahia. Estes últimos sempre
omissos, por toda a história política de nosso município (118
anos de emancipação) nunca investiram um único real sequer
em sistemas de esgotamento sanitário!

Dito isto, cabe esclarecer, já que a Embasa nenhum recurso
financeiro investiu em obras de esgotamento sanitário para a
existência desses sistemas em Barreiras, isso em frontal
descumprimento ao contrato firmado com o município ainda em
1972, há 38 anos, e ainda não havendo Concessão válida desde
o ano de 1992 (vencida há 18 anos) entre Embasa e Prefeitura de
Barreiras, e mais, não existindo Lei Municipal que tenha institu-
ído a chamada Tarifa de Esgoto em Barreiras, conclui-se diante
disso que a cobrança realizada pela EMBASA num percentual
de 80% sobre o valor do consumo de água a título de Tarifa de
Esgoto em Barreiras É ILEGAL!

Como dito, não há previsão legal para referida cobrança,
de modo que a prestação de serviços públicos municipais de
saneamento básico (água, esgoto, águas pluviais e resíduos
sólidos) é de titularidade constitucional dos municípios, mesmo
podendo ser delegada a sua prestação a terceiros, mas, somente
e mediante prévia licitação na modalidade concorrência, o que
também não houve e não há com relação a Embasa em Barreiras.
Portanto, precariamente presta tais serviços, por enquanto!

É evidente que a competência legal para legislar sobre a
política tarifária de tais serviços é das Câmaras Municipais de
Vereadores de cada município. In casu, quem deve definir os
valores das tarifas para os serviços de água e esgoto em Barrei-
ras é a Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras em aprecia-
ção a projeto de lei que deverá ter por autoria o Poder Executivo
municipal, para que não haja vício de autoria da matéria em co-
mento.

O incrível é que desde o dia 1° de junho de 2002 que a
empresa Embasa “cobra ilegalmente” dos barreirenses uma dita
tarifa de esgoto num percentual altíssimo de 80%, não bastasse
isso, até a presente data não houve uma tomada de providências
legais por parte do Ministério Público Estadual, conhecedor des-
ses fatos, uma vez que tramita na Vara da Fazenda Pública de
Barreiras uma Ação Civil Pública de nossa autoria desde o ano
de 2004 contra a Embasa combatendo essa cobrança ilegal e o
Parquet declarou naquela oportunidade que sua manifestação
seria dispensável no feito.

Mais grave ainda, é que existe uma LIMINAR em plena

eficácia nesta mesma ação que proibi a cobrança daquela tarifa,
mas, em total afronta à decisão judicial a Embasa insiste em conti-
nuar cobrando, como tem feito. O que é natural na Bahia, infeliz-
mente.

Existe também, sentença da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Barreiras, nos autos da Ação Popular nº 457602-6/
2004, também de minha autoria, contra a Embasa, onde foi declara-
do que o Contrato de Concessão de Serviço Público para o forne-
cimento de água e esgoto no município de Barreiras está vencido e
que o Município de Barreiras poderia retomar a administração dos
serviços a qualquer tempo, inclusive municipalizando o sistema,
coisa que já ocorreu em 15 de maio de 2008 também com a nossa
participação, ficando os sistemas administrados pelo município
através da Autarquia Municipal SANAB (Saneamento Básico do
Município de Barreiras) por sete (07) meses, período que a tarifa
de ESGOTO não era cobrada por nós dos consumidores
barreirenses, uma vez que não há previsão legal para tal.

Na época, o próprio município de Barreiras ingressou com
Ação de Reintegração de Posse em face da Embasa, sendo vitori-
oso, onde o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bar-
reiras confirmou por SENTENÇA a reintegração ao município,
suspensa momentaneamente por decisão cautelar do Tribunal de
Justiça da Bahia.

Destarte, não existe qualquer previsão legal para a cobrança
da Tarifa de Esgoto ou outra contribuição como preço público pela
Embasa, vez que não há Lei Municipal que regulamente tal cobran-
ça ou concessão de serviço público válida.

Por tudo isso que combatemos com tanta veemência a co-
brança dessa tarifa que muito tem prejudicado a nossa população
e que tem somente beneficiado a empresa Embasa, essa que em
contrapartida pelo pagamento da tarifa ilegal de esgoto nos cobra
ainda o metro cúbico de água mais caro do país. Pois também sem
regulação.

Vejam se essa foi e se é uma relação de parceria entre Entes
federados por longos 38 anos ou uma camuflada “escravidão ofi-
cial” de nosso povo?! E ainda insistem em continuar explorando a
nossa população por mais longas décadas A CUSTO ZERO PARA
A EMBASA, o que tenho certeza que a população barreirense não
permitirá que ocorra, pois essa empresa já demonstrou com o seu
histórico por aqui (38 anos), só visar lucro e nada investir em
Barreiras, deixando um passivo enorme para a população presente
e futura.

 Carlos Tito Marques Cordeiro

    Advogado, Pós-Graduado em Direito Processual
Civil  e em Direito Civil, Mestrando em  Direito e Verea-
dor de Barreiras.


