
DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras1 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 20 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 713

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 20 de junho de 2008 -  ANO 3  -  Nº 713

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

A solenidade de lançamento da pedra
fundamental da unidade do Serviço Social
do Comércio (Sesc) Barreiras, aconteceu
nessa quarta-feira, 19. Esta é uma grande
conquista para o município e está aconte-
cendo, graças às parcerias firmadas entre
Prefeitura Municipal, Câmara de Vereado-
res, comerciantes e Câmara de Dirigentes
Logistas - CDL.

O lançamento aconteceu numa área do-
ada pela Prefeitura Municipal, no loteamento
Santo Antônio, saída para Riachão das Ne-
ves. A área onde será erguido o Centro de
Atividades do Sesc Barreiras é de aproxi-
madamente de 3.000m² e cerca de 5.500m²,
totalmente destinados às atividades espor-
tivas e de lazer. "Este é um projeto que nos
interessa e que vamos dar total apoio para
que os trabalhadores de nossa cidade te-
nham melhor condição de vida e assistên-
cia nos vários setores", ressaltou o prefeito
Saulo Pedrosa.

Na solenidade, estavam presentes au-
toridades civis, militares, conselheiros, di-
retores e servidores do sistema Fecomér-
cio-Bahia, jornalistas, profissionais de co-
municação, comerciantes e representantes
da comunidade barreirense. "Não medire-
mos esforços para erguer essa obra até ju-
nho de 2010", ressaltou o conselheiro do
Sesc, Eduardo Braga.

 A unidade do Sesc Barreiras será do-
tada de tinfra-estrutura composta de aten-
dimento à clientela comerciária bem como
toda a comunidade barreirense. O projeto
contará com salas de aula para a Educa-
ção Infantil, Educação de Jovens e Adul-
tos, cursos de artesanato e trabalhos ma-
nuais, um moderno parque aquático, qua-
dras poliesportivas, salão de jogos, bibliote-
ca, auditório/teatro com 130 lugares, con-
sultórios odontológicos, academia, campo
de futebol society, lanchonete e quiosques.

O presidente da CDL-Barreiras, Alvi-
mar Alvim, destacou a contribuição que o
Sesc vai dar para o setor acadêmico. "Bar-
reiras está se consagrando como pólo uni-
versitário. Eu acredito que o Sesc irá ace-
lerar esse processo", disse, referindo-se ao
incentivo oferecido pelo Sesc na área edu-
cacional.

Lançada a pedra fundamental
da Unidade SESC - Barreiras

Conheça o SESC
Criado em 13 de setembro de 1946, o SESC - Serviço Social do Comércio, no

cumprimento de seus objetivos institucionais, desenvolve há 62 anos, programas, ativi-
dades e serviços nas áreas de Educação, Cultura, Saúde, Alimentação, Trabalho Social
com Idosos, Odontologia, Lazer, Esporte, Turismo Social, Artesanato, dentre outras
ações de inclusão social.

Além das Unidades existentes em Salvador: 02 teatros, 02 restaurantes, que juntos
fornecem cerca de 4.000 refeições/dia, 01 Centro de Convivência, que atende priorita-
riamente a clientela da terceira idade, 01 Ginásio de Esportes, 01 Centro de Formação
Artesanal, e, o SESC Piatã - que é uma Unidade de hospedagem e Lazer, o SESC
também está presente nos Municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié
e Paulo Afonso. Até o final deste ano, será inaugurada uma moderna Unidade em
Santo Antônio de Jesus, e, no início de 2009, o SESC irá inaugurar o Grande Hotel
SESC Itaparica, totalmente reformado. Também através de Unidades Móveis, o SESC
presta atendimentos: ODONTOSESC, gratuito e de qualidade às comunidades caren-
tes da Capital e de cidades do interior, tendo já beneficiado a população de Santo
Antônio de Jesus, Tapiramutá, Teolândia, Santo Estêvão, dentre outras. No momento,
as Unidades estão instaladas nos Municípios de Lauro de Freitas e Entre Rios. E o
BIBLIOSESC levando aos bairros periféricos um trabalho de incentivo ao hábito da
leitura. Aliado a isto, o SESC também se faz presente nos municípios onde não possui
Unidade própria, através de parcerias, mediante convenio, com sindicatos, prefeituras
e outras instituições, para atender os trabalhadores do comércio e comunidades.

Lançamento da pedra fundamental  do Sesc - Barreiras, no Loteamento Santo Antônio
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

sexta-feira, 20 de junho de 2008
ANO 3  - Nº 713

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 103/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 123/
2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clé-
riston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almei-
da.

CONTRATADO: CLEBERT LUIZ DO NASCIMEN-
TO, CPF 338.514.844-68, RG nº 379311/SSP-BA, com ende-
reço à Rua D. Pedro, nº 548, Bairro Sandra Regina – Barreiras-
BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com três espetáculos teatrais, nos dias 30 e 31/05/2008 e 01/06/
08, com o tema “Tempestade em Copo D´Água”, através do
Projeto “Quem diz história diz mudança também”, em comemo-
ração ao aniversário de Barreiras 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cul-
tura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.800,00 (Qua-
tro mil e oitocentos reais), referente a três apresentações de
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), que será pago pelo CON-
TRATANTE ao CONTRATADO em uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO

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

Barreiras, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Clebert Luiz do Nascimento
CPF nº.338.514.844.68

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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 104/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 124/2008

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO:  LUANA CORSI MENDES, CPF
991.808.395-68, RG nº 0935124225/SSP-BA, com endereço à Rua
Buenos Aires, nº 40, Bairro Vila Rica – Barreiras-BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com trinta horas de oficinas teatrais, que serão oferecidas aos alu-
nos da Rede Municipal de Ensino, através do Projeto “Quem diz
história diz mudança também”, em comemoração ao aniversário de
Barreiras 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

REPUBLICAÇÕES
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Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cultu-
ra, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 4.500,00 (Quatro
mil e quinhentos reais), referente a trinta horas de oficinas, corres-
pondendo a R$ 150,00 cada hora, que será pago pelo CONTRA-
TANTE ao CONTRATADO em uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO

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

Barreiras, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Luana Corsi Mendes
CPF nº.991.808.395-68

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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 101/2008

Referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 121/
2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: RENATA CRISTINA CARDOSO ,
CPF 784.088.491-15, RG nº 1569543/SSP-DF, com endereço
à Rua QI 07, Conj. F, Casa 035, Guará I – Brasília-DF.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com três espetáculos teatrais, nos dias 23, 24 e 25/05/2008, com
o tema “Avacalhando o Vocal”, através do Projeto “Quem diz
história diz mudança também”, em comemoração ao aniversário
de Barreiras 2008.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00- Secretaria de Municipal de Educação, Cul-
tura, Esportes e Lazer;

Atividade: 13.392.016.2.084–Gestão das Ações de Cultura;
Elemento: 3.3.9.0.36.00–Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$ 7.500,00 (Sete
mil e quinhentos reais), referente a três apresentações de 2.500,00
(Dois mil e quinhentos reais), que será pago pelo CONTRA-
TANTE ao CONTRATADO em uma única parcela.

DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO

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

Barreiras, 13 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Renata Cristina Cardoso
CPF nº.784.08.491-15

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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CONVÊNIO Nº 08/2008

TERMO DE CONVÊNIO QUE, ENTRE SI, CE-
LEBRAM O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO
TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, E ASSO-
CIAÇÃO DE PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS PO-
BRES, EM BARREIRAS, TENDO EM VISTA A
EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO FIRMADO
ENTRE A SEDES-SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À PO-
BREZA E O MUNICÍPIO 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 MUNI-
CIPAL 659/2005.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, Pessoa Jurídica de Direito
Público, com sede na Av. Clériston Andrade, 729, Centro – Barreiras-
Ba, inscrita no CNPJ nº 13.654.405/0001-95, ora designado PRI-
MEIRO CONVENENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Dr. Saulo Pedrosa de Almeida e do outro lado, a entidade
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AS CRIANÇAS POBRES, inscrita
no CNPJ sob nº 13.898.036/0001-86, com sede à Rua do Matadouro,
nº 297, município de Barreiras-Bahia, ora designado SEGUNDO
CONVENENTE, neste ato representado por sua Presidenta Minervina
Maria de Souza da Cunha, CPF nº 366.340.934-04, RG nº 378690604
SSP/BA, residente à 2ª Trav. São Francisco, nº 15, Sandra Regina, 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 efe-
tivamente o fazem, de acordo com as condições estabelecidas a se-
guir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a execução dos Serviços As-
sistenciais de Ação Continuada, para atendimento a crianças em cre-
ches, beneficiando 100 menores de zero a seis anos, para o ano de
2007, cujo atendimento será realizado através deste SEGUNDO CON-
VENENTE, em conformidade com o Plano de Atendimento, elabora-
do para a assinatura do presente Convênio, que passará a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO
CONVENENTE

· Transferir ao SEGUNDO CONVENENTE, através do Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, os recursos financeiros pre-
vistos na Cláusula Terceira, para execução do objeto, em conformida-
de 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 acompanhamento
e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social 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 CONVE-
NENTE 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 Se-
gundo 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 Muni-
cípio e do Estado/Sedes, a qualquer tempo e lugar, de todos os atos,
fatos e documentos relacionados direta e indiretamente com o instru-
mento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria, for-
necendo-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 Prestação
de Contas Final, em uma única via, no prazo máximo de 30(trinta)
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
Secretaria 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 CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. durante a
vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE/ SEGUNDO CON-
VENENTE, o valor de R$ 20.424,00 (vinte mil quatrocentos e vinte e
quatro reais), em 3 (três) parcelas quadrimestrais de até R$ 6.808,00
(seis mil oitocentos e oito reais), para atendimento mensal de 100
menores de zero a seis 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 MOVIMENTA-
ÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos previstos na Cláusula Terceira serão liberados ao SE-
GUNDO CONVENENTE, em 03 parcelas quadrimestrais, a título de
ressarcimento de despesas já efetuadas no período de janeiro a de-
zembro de 2007, cujo valor corresponde aos atendimentos efetiva-
mente prestados, em conformidade com as informações contidas no
Acompanhamento Físico e/ou Relatório Técnico elaborado pela Co-
ordenação Técnica do Conselho Municipal de Ação Social.

Parágrafo Primeiro – A liberação da segunda parcela fica condi-
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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 CON-
VENENTE deverá apresentar prestação de contas dos recursos efeti-
vamente utilizados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devolvendo
aos cofres públicos o saldo existente na data da rescisão, obedecidas
as norma que disciplinam a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIVULGAÇÃO

Em toda as ações de marketing institucional ou promocional rela-
cionados com o objeto do presente Convênio será obrigatoriamente
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, po-
dendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Termo Aditivo, desde
que solicitado e perfeitamente justificado dentro do seu prazo de vali-
dade.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para dirimir quais-
quer 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 for-
ma, 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 DE PROTEÇÃO AS CRIANÇAS POBRES

CNPJ nº 13.898.036/0001-86
Presidenta Minervina Maria de Souza da Cunha

Segundo Convenente

  TESTEMUNHAS:

______________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

___________________________
Nome:Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

cionada 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 utili-
zados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança
ou fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mer-
cado aberto lastreada em títulos da dívida pública.

Parágrafo Quarto – As receitas financeiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito
do convênio e aplicadas, exclusivamente no objeto de sua finalidade,
devendo constar demonstrativo específico que integrará as presta-
ções de contas do ajuste.

Parágrafo Quinto – Os recursos destinados a esses serviços só
poderão ser gastos em custeio, sendo vedado a sua utilização na cate-
goria 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 condicionada 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 mediante
documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, no-
tas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome do SEGUNDO CONVENENTE e devidamente iden-
tificados com o número deste convênio.

Parágrafo Terceiro – As notas fiscais de venda de mercadorias
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 responsá-
veis pelas obrigações pactuadas e beneficiando-se das vantagens so-
mente 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
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Excentricidade foi palavra de ordem du-
rante a abertura do São João 2008, em
Barreiras, na quarta-feira, 18. O tradicio-
nal passeio matuto deu início à programa-
ção dos festejos juninos com a participa-
ção de sete quadrilhas. Os componentes
percorreram as ruas da cidade com irre-
verência e alegria embalados pelo ritmo do
forró. O evento foi organizado pelo De-
partamento de Cultura da Prefeitura que
anualmente incentiva a realização.

“Sempre fizemos questão de não deixar
morrer as tradições juninas mais simples e o
passeio matuto é uma forma autêntica de re-
presentação do povo sertanejo.” Diz a co-
ordenadora de cultura Lélia Rocha.

O cortejo partiu da frente da Prefeitura
com destino à Praça Landulfo Alves. Du-
rante o trajeto, os participantes esbanja-
vam descontração. Vestidos com trajes
caipiras, carregavam enxadas e utensílios
usados na roça. Até um bode e galinhas
fizeram parte do desfile, numa referência
aos costumes do interior.

A encenação do casamento matuto pe-
los componentes da quadrilha Pé na Brasa
encerrou o passeio, já na Praça Landulfo

Passeio matuto abre oficialmente
São João de Barreiras

Alves. A partir de agora até dia 23, a pro-
gramação do São João 2008 terá seqüên-
cia no Parque de Exposições, com concur-
so de quadrilhas e shows. Ao todo, 20 qua-
drilhas, 12 de Barreiras e 8 de fora partici-
pam do campeonato. A premiação será de
R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil
para o segundo, R$ 3 mil para o terceiro
colocado e, R$ 2 mil para o quarto lugar.

Programação
Shows
Trio Nordestão             (20/06)
Bonde do Maluco        (21/06)
Banda X                        (21/06)
Suco de Pimenta         (22/06)
Gabriel Lerner              (22/06)
Moleca 100 Vergonha (23/06)

Quadrilhas:
1. Quadrilha Junina do ISEM (Ma-
caúbas)
2. Sapecô Queimô (Barreiras)
3. Renascer Show (Barreiras)
4. Paixão Nordestina (Barreiras)
5. Tradição (Barreiras)
6. Crutucufino (Barreiras)
7. Flor Matizada (Barreiras)
8. Vara na Perereca (Riachão das
neves)
9. Embalar do Corrente (Correntina)
10. Filomena Forrozera (Buritirama)
11. Arraial da Vereda Nova (Stª Rita
de Cássia)
12. Êa Lasquera (Barreiras)
13. Pé Quente (Luis Eduardo Maga-
lhães)
14. Sol Nascente (Barreiras)
15. Triscô Queimô(Barreiras)
16.  Estrela de Fogo (Angical)
17. Pé na Brasa (Barreiras)
18. Remelexo Cearense (Barreiras)
19. Nordeste Show (Barreiras)
20. Os Exagerados (Buritirama)

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Centenas de pessoas integrantes das quadrilhas juninas participaram do Passeio Matuto


