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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

Em parceria com o Sebrae, a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico
de Barreiras, estará divulgando as potenci-
alidades existentes na produção de cada
município da Região Oeste, na 26ª Expo
Agroindustrial, que acontecerá entre os dias
21 e 29 de junho, em Barreiras.

Serão aproximadamente 25 municípios
que apostarão no evento para divulgar suas
produções. Na edição passada da feira, o
Sebrae apresentou o Programa “Marco
Zero”, que, em parceria com as prefeitu-
ras, capacitou os pequenos agricultores,
mostrando o valor agregado à matéria-pri-
ma produzida.

Para este ano, a grande novidade está
no Programa PAES – Produção Agrícola
Ecológica e Sustentada, que apresentará
uma alternativa para o pequeno agricultor
trabalhar na sua propriedade, visando a

Agricultura familiar, presente
na 26ª Expo Agroindustrial

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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sustentabilidade da terra. Serão demons-
tradas e comercializadas, algumas produ-
ções como a Cachaça de Paratinga, Mel
da Cooperativa de Apicultores do Médio
São Francisco – COPAMESF e o Arma-
zém da Agricultura Familiar, onde serão
vendidos vários produtos.

Artesanato, mandiocultura, fruticultura,
bem como o turismo, também estarão pre-
sentes nas áreas destinadas à agricultura
familiar, conforme o coordenador regional
do Sebrae, Emerson Cardoso. “Estamos
com uma expectativa positiva em relação
a esta feira. Todos os anos temos um con-

siderável número de visitantes em nossos
estandes e isso nos motiva”.

No espaço destinado ao Sebrae, será dis-
ponibilizada uma biblioteca on line bem
como orientação empresarial gratuita.

Para o prefeito de Barreiras, Saulo Pe-
drosa, os espaços destinados para este
fim faz valer um dos seus objetivos que é
o incentivo ao pequeno produtor. As par-
cerias com órgãos, entidades e empresas
visam a identificação das potencialidades
produtivas e a melhor forma de comerci-
alização, gerando emprego e renda para
a população.

A área destinada a agricultura familiar já está montada

Serão 2.300 m² de
área para atender
os pequenos
produtores e micro
empresários
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GABINETE DO PREFEITO

A Secretaria de Administração e Finanças convoca os candidatos aprovados para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e
Agente de Combate às Endemias, conforme Edital 001/2007, em cumprimento às exigências do item III, para comparecer ao
Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, situado à Rua Guarujá, 484, Bairro Renato Gonçalves, no período de 26 a
30 de junho de 2008, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para participar do Curso introdutório de formação inicial e continuada. A
relação nominal dos aprovados para o cargo de Agente de Combate às Endemias foi publicada no Diário Oficial do Município no

dia 10 de março de 2008. Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, segue relação abaixo.
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DECRETO.  Nº  027,  de 09  de junho  de 2008.

“Dispõe sobre as modificações do trânsito na Ponte Ciro Pedrosa, via de  acesso ao Parque de Exposições
Engenheiro Geraldo Rocha, no período da 26ª EXPOAGRO INDUSTRIAL 2008”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que  autoriza o  Art. 28 e seus incisos da mesma Lei,

Considerando a realização da 26ª EXPOAGRO INDUSTRIAL 2008, bem como o aumento do fluxo de veículos neste período e a
necessidade de modificação do trânsito na Ponte Ciro Pedrosa que dá acesso ao Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha,
decreta:

Art. 1º- Fica alterado o trânsito na Ponte Ciro Pedrosa, durante os dias da realização da 26ª EXPOAGRO INDUSTRIAL 2008.

Parágrafo único: O trânsito será mão única no sentido Centro/Barreirinhas das 18:00 às 24:00 horas e após esse horário até às 4:00
horas da manhã, mão única no sentido Barreirinhas/Centro.

Art. 2º- A modificação do trânsito estabelecida no artigo anterior deverá vigorar do dia 21/06/2008 até o dia 29/06/2008.

Art. 3º - Os horários poderão ser flexibilizados, conforme a necessidade dos órgãos reguladores de trânsito.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECI-
MENTO Nº 130/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 152/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscri-
ta junto ao CNPJ/MF sob nº 13.654.405/0001-95,
tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston An-
drade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pe-
drosa de Almeida.

CONTRATADO NEURIVANIA SANTOS
OLIVEIRA, CNPJ nº 03.825.104/0001-23, situada
à Rua Santa Custódia, nº 209, Barreirinhas - Barrei-
ras/BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a aquisi-
ção de materiais de consumo com o intuito de pro-
mover a continuidade das atividades desenvolvidas
pelo Miquei – Movimento de Inclusão pela Qualida-
de do Especial Independente, em virtude do convê-
nio firmado entre a União, por intrermédio do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – MDS e o Município de Barreiras, através
da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção
Social, oferecidas a pessoas portadoras de defici-
ência, conforme descrição presente na Solicitação
de Despesa-SD, que independente de transcrição, é
objeto deste Contrato, bem como especificações
contidas nas demais cláusulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da Dotação Orça-
mentária a seguir especificada:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assis-
tência Social;

Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ.
Fundo Mun. de Assistência Social-FMAS;

Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de até R$ 7.313,12
(sete mil trezentos e treze reais e doze centa-
vos), que serão pagos pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota
Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acordo com
a proposta de preço já aprovada.

DO FORNECIMENTO

A entrega dos materiais de consumo será parcela-
da após a assinatura deste contrato, devendo ser
emitida a nota fiscal correspondente à quantidade
adquirida.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barrei-
ras/Ba, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato, renunciando a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Neurivânia Santos Oliveira
CNPJ 03.825.104-23

Contratada

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34


