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O Mercado Municipal, do Centro Histó-
rico de Barreiras, inaugurado em 1951, pelo
então prefeito Sabino Dourado, durante qua-
tro décadas foi o principal pólo comercial
da cidade. Apesar disso, estava fechado há
mais de 10 anos, contribuindo para a deca-
dência do comércio do Centro Histórico.

Para reverter essa situação e preservar
o patrimônio cultural da cidade, a Prefeitu-
ra, através da Secretaria de Meio Ambien-
te e Turismo, realizou uma reforma no pré-
dio do mercado.

“Recuperamos as telhas, construímos dois
camarins, reformamos os sanitários e tam-
bém foi construído um palco para realização
de shows e apresentações teatrais”, disse o
secretário de turismo Durval Nunes.

Ainda de acordo com o secretário, o lo-
cal será destinado a apresentações da au-
têntica cultura regional. “Queremos fazer o
resgate da cultura de raiz. Aqui teremos
apresentações de bumba-meu-boi, quadri-

Mercado Cultural Caparrosa será reaberto
no aniversário da cidade

lhas juninas, rodas de capoeira, reisado, além
dos artesãos. O mercado será reaberto no
dia 26 de maio, às 20 horas. Homenageare-
mos o primeiro intendente de Barreiras Mar-
tiniano Ferreira Caparrosa, dando seu nome
ao mercado”.

“Há muito tempo ansiávamos por rea-
brir esse mercado, revitalizando o Centro
Histórico da cidade, que ficou abandonado
durante muitos anos pelas gestões passa-
das. Nós esperamos, com isso, que a cultu-
ra da nossa cidade seja cada vez mais valo-
rizada”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

História –  Durante quatro décadas, o
Mercado viveu momentos de glória quando
o comércio da cidade girava em torno do
cais e, ali, funcionavam as agências bancá-
rias e diversos órgãos federais e estaduais.

Vários fatores foram determinantes para
o declínio do Mercado Municipal, entre eles,
a mudança de local da Prefeitura Munici-
pal, da Câmara de Vereadores e do termi-

nal rodoviário, em 1976. Porém, o que de
fato causou mais impacto na derrocada, foi
a transferência da feira livre para o bairro
Sandra Regina, no final de 1985.

Mesmo com todas essas mudanças, os
proprietários de lojas do Mercado mantive-
ram as portas abertas até o final da década
de 90. Na ocasião, o então prefeito não re-
novou o contrato dos restaurantes que fun-
cionavam na parte interna, contribuindo de-
finitivamente para o abandono do prédio.

O Excelentíssimo prefeito de Barreiras Saulo Pedrosa, convida Vossa Senhoria
e familiares para comparecer à Audiência Pública do nosso município, que tem
como objetivo: demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º
quadrimestre de 2008 da Prefeitura Municipal de Barreiras à toda população.

A solenidade será realizada no dia 29 de maio de 2008, às 19h30, no plenário
da Câmara Municipal de Barreiras.

CONVITE

O secretário de turismo Durval Nunes coor-
denou a reforma do mercado
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Caminhada da Paz mobiliza Barreiras

Mais de sete mil pessoas foram às ruas
na terça-feira, 08, participar da III Cami-
nha Pela Paz em Barreiras. O evento é uma
iniciativa da Comissão Voluntária pela Se-
gurança e Paz formada por membros das
Igrejas Católica, Evangélicas, CDL e da so-
ciedade civil. A intenção é buscar ações que
visem melhorar a vida da população e de-
nunciar a violência e a impunidade.

O percurso realizado da Câmara de
Vereadores até a Praça Castro Alves, con-
tou com a participação de políticos, líderes
religiosos, representantes de associações,
entidades governamentais e não governa-
mentais, escolas públicas e particulares, ins-
tituições de ensino superior e da população.

O comércio encerrou as atividades mais
cedo em adesão ao movimento. “Os comer-
ciários abraçaram a proposta da comissão,
atendendo ao apelo da CDL, fechando os
seus estabelecimentos duas horas mais
cedo” disse o representante da comissão
Carlos Costa.

Em frente à Prefeitura Municipal, o pre-
sidente da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, seção Bahia (OAB-BA), Otávio Mari-
ani leu um ato público, relatando a impor-
tância da união da população nas reivindi-
cações em prol da própria cidade.

Terceira edição do evento mobilizou uma multidão na cidade

O encerramento da mobilização pela paz
foi na Praça Castro Alves com a realização

FOTO WASHINGTON LUIZ

de um culto ecumênico promovido por re-
presentantes da igreja católica e evangélica.

Mais de 7 mil pessoas participaram da caminhada
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Nº 095/2008

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste mu-
nicípio, aqui representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: MARIA THEREZA TEIXEIRA
BASTOS , brasileira, CPF nº. 251.856.325-34, RG nº.
1.558.939 SSP/BA inscrito na OAB sob. nº 9399, domi-
ciliada à Rua Capitão Manoel Miranda nº 363 – C, Centro
– Barreiras/BA

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de servi-
ços de assessoria jurídica tributária na esfera administra-
tiva pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, na análi-
se de  processos tributários, oriundos ou não de autos de
infração, para julgamento em 1ª e 2ª instância administra-
tiva.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato corre-
rão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.05 – Procuradoria Geral do Município;

Atividade:02.062.009.2.040–Gestão das Ativ. de Asses.
Jurídica e Defesa do Consumidor;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O presente contrato será por produção;

§ 1º - A título de honorários advocatícios, o CONTRA-
TANTE pagará a CONTRATADA, o valor referente a sua
produtividade, conforme valor constante da tabela de pre-
ços mínimos da OAB, sendo pactuado em R$ 500,00 (qui-
nhentos reais) por cada processo analisado, perfazendo o
valor total estimado em até R$ 65.000,00 (sessenta e cin-
co mil reais).

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência  a partir da sua assi-
natura até 31 de dezembro de 2008, podendo ser prorro-
gado mediante termo aditivo.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com re-
núncia 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 assim estarem justas e contratadas as partes, mu-
tuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em
03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de
direito, na presença das testemunhas abaixo.

Barreiras,  08 de maio de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

MARIA THEREZA TEIXEIRA BASTOS
CNPJ nº 251.856.325-34

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº  005/2008

PRIMEIRO CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE
BARREIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita
junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua
Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729,
Centro, neste município, aqui representado por seu Pre-
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feito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

SEGUNDO CONVENENTE: INSTITUTO AVANÇA-
DO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS-IAESB,
entidade civil, com fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob
nº 42.752.675/0001-37,  sediada nesta cidade, na Br 135,
KM 01, nº 2341, neste ato representada  por seu Diretor
Administrativo Sr. Tadeu Sérgio Bérgamo, entidade man-
tenedora da FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BAR-
REIRAS-FASB.

OBJETO:

O presente Convênio tem por objetivo estabelecer
parceria entre o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e a FA-
CULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS-FASB,
visando viabilizar a capacitação de professores do ensi-
no fundamental, matriculados no semestre complemen-
tar do Curso Normal Superior para a equivalência do
Curso de Pedagogia, conf. autoriza a Portaria do MEC
nº. 523 de 11/06/2007, oferecido pela FACULDADE
CONVENENTE, mediante o pagamento pelo PRIMEI-
RO CONVENENTE de parte do valor da mensalidade
escolar dos estudantes selecionados, a título de “bolsa
educação”, em atendimento ao quanto preceitua a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, especialmente ao
Art. 87 da Lei 9.394/1996.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente Contrato corre-
rão à conta da seguinte dotação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura
Esporte e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do Ens.
Fundamental–FUNDEB 40%.

Elemento: 33.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros
– Pessoa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados mensalmente no valor
de até R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais)  pagá-
veis até o 5º (quinto) dia útil subseqüente ao mês vencido,
perfazendo o valor total do Convênio em até 36.720,00
(trinta e seis mil setecentos e vinte reais).

DO PRAZO:

O presente Convênio terá início retroativo em 1º de
março e término em 28/08/2008.

FORO:

As partes convenentes elegem o foro da Comarca de
Barreiras-Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Convênio

E, por estarem justos e acordes, com as cláusulas e
condições aqui estabelecidas, firmam o presente instru-
mento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
de 2 (duas) testemunhas para que surta seus legítimos e
legais efeitos.

Barreiras(Ba), 01 de abril de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE
BARREIRAS-IAESB

Tadeu Sérgio Bérgamo
Diretor

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

TERMO DE PARCERIA

TERMO DE PARCERIA, que entre si celebram o MUNI-
CÍPIO DE BARREIRAS/BA e a FUNDAÇÃO BA.

Pelo presente Termo de Parceria, de um lado o  MU-
NICÍPIO DE BARREIRAS/BA,  por meio de sua Pre-
feitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº 13.654.405/
0001-95, com sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, cen-
tro – Barreiras-Ba, neste ato representado por seu Prefei-
to Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante
denominado MUNICÍPIO, e, de outro lado, a FUNDA-
ÇÃO DE APOIO APESQUISA  E DESENVOLVIMEN-
TO DO OESTE BAIANO, estabelecida à Av. Ahylon Ma-
cedo nº 11, Bairro Morada Nobre, Barreiras - BA, CEP
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47.806-180, inscrito no CNPJ nº. 01.866.071/0001-34,
neste ato representado pelo seu sócio diretor Sr. Mário
Josino Meirelles,   doravante denominado FUNDAÇÃO
BA, resolvem celebrar o presente  TERMO DE PARCE-
RIA, mediante as disposições expressas nas cláusulas se-
guintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Parceria tem como objeto o apoio
financeiro à FUNDAÇÃO BA, com a finalidade de reali-
zação dos “Dias de Campo de Algodão”, que , tem por
finalidade a realização de trabalhos de melhoramento ge-
nético de plantas, fertilidade de solos, controle fitossani-
tário dentre outros, contribuindo assim para o desenvolvi-
mento sustentável da região Oeste da Bahia.

§ 1º - Os eventos serão realizados nos dias 20 e 21
de junho , na fazenda Acalanto, Distrito de Roda Velha,
Município de São Desidério, de propriedade do Sr.
Walter Yukio Horita e, em contrapartida a logomarca
do município será inserida em todos os materiais pro-
mocionais (convites, folders, cartazes, outdoor, etc.),
espaço para colocação de banner, menção do município
no evento, citação nos veículos de comunicação onde o
evento for divulgado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
DO MUNICÍPIO

Como apoio financeiro, aqui ajustado, o MUNICÍPIO
se compromete a repassar à FUNDAÇÃO BA, a impor-
tância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser
aplicado único e exclusivamente no objeto do termo de
parceria, em nome da FUNDAÇÃO BA c/c 28768-7 –
agência 0231-3 no Banco do Brasil S/A. até o dia 15 de
maio de 2008.

DA FUNDAÇÃO BA

Obriga-se ainda a somente aplicar os recursos pro-
venientes do presente termo exclusivamente no objeto
e na finalidade a que se destinam, previstos na cláusula
primeira.

Obriga-se a fazer constar o apoio do MUNICÍPIO em
todo material promocional, espaço para colocação de ban-
ner, menção do município no evento, citação nos veículos
de comunicação onde o evento for divulgado.

Obriga-se ainda a não utilizar indevidamente a marca da
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS.

CLAUSULA SEXTA  - DA ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes deste convênio correrão por

conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 02.09.00 – Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio

ATIVIDADE: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da
Sec. de Desenv. Econômico e Agronegócio

UNIDADE: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

A FUNDAÇÃO BA apresenta, neste ato, todos os do-
cumentos 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 TER-
MO DE PARCERIA, 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 par-
tes e testemunhas para que surta os seus legais e jurídi-
cos efeitos.

Barreiras(Ba), 01 de abril de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO DE APOIO APESQUISA  E
DESENVOLVIMENTO DO OESTE BAIANO

Mário Josino Meirelles
Diretor Executivo

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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A secretária de educação de Barreiras,
Maria Anália Miranda, juntamente com o
professor Danilo Gusmão, da Uneb, lança-
ram na tarde de terça, 20, na Escola Muni-
cipal Valdete Piedade de Holanda, o Proje-
to Educampo. O evento foi acompanhado
por pais, alunos e moradores do povoado de
Buritis. Entre os convidados, o coordena-
dor do curso de Agronomia da Fasb, José
Neves e o representante do Colegiado de
Agronomia da Uneb, Joaquim Pedro Neto.

Pioneiro no município, o Educampo tem
o objetivo de Inserir conteúdos agrícolas e
ambientais nas escolas do campo, visando
o desenvolvimento educacional, social, eco-
nômico e ambiental de alunos e comunida-
des. Por meio de aulas práticas e teóricas,
os estudantes poderão ter um contato mais
próximo com o meio em que vivem.

Em Barreiras, de acordo com dados da
Secretaria Municipal de Educação, 38 es-
colas estão instaladas na zona rural. O que
representa aproximadamente 48% das es-
colas do município. “Diante desta realida-
de, optou-se pela inclusão de questões agrí-
colas e ambientais como temas transver-
sais”, analisa Maria Anália. Ela comple-
menta, falando que apesar de viverem em
localidades onde predomina a atividade
agrícola, os filhos de agricultores não pos-
suem maiores informações sobre o assun-
to na escola. “No sistema de ensino, são

EDUCAMPO é lançado em Barreiras

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

escassas informações técnicas que desen-
volvam os conceitos de produção agrícola
sustentável”, disse.

Em um primeiro momento o Educampo
contemplará cinco escolas do campo.
Quarta-feira, 21, o Projeto foi lançado na
Escola Municipal Abílio Farias, no Mucam-
bo. Porém, a intenção da Prefeitura é es-
tender a propostas a todas as sedes escola-
res localizadas na zona rural de Barreiras.

“Inicialmente cerca de 180 alunos re-
ceberão aulas práticas e teóricas, porém,
nossa pretensão é levar estes conheci-
mentos tão importantes e necessários a
todos os filhos e filhas de produtores que
vivem da agricultura. É uma forma de
qualificação, de valorização e de fazer
com que os alunos permaneçam no am-
biente em que nasceram”, disse o pre-
feito Saulo Pedrosa.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

O projeto prevê a inserção de conteúdos agrícolas nas escolas do campo

A secretária de educação Maria Anália fala aos estudantes, quais os objetivos do projeto

Pais e alunos da zona rural participaram do lançamento do progra-
ma, no povoado do Mucambo

Maria Anália informa que, em um primeiro momento, cinco escolas
do campo farão parte do Educampo


