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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

RÁDIO COMUNITÁRIA É
INSTALADA NA VILA BRASIL

Na manhã de ontem, 14, o Prefeito
Saulo Pedrosa acompanhado da Secretá-
ria de Educação, Maria Anália Miranda foi
convidado a conhecer as instalações da
rádio comunitária Nova FM 104.9, insta-
lada no bairro Vila Brasil.

De acordo com o Diretor Presidente,
Carlos Tito Marques Cordeiro, a implan-
tação da rádio é uma antiga reivindicação
da associação comunitária da Vila Brasil.
"Desde 1998 estamos em busca da implan-
tação dessa rádio em Barreiras, nesse  lon-
go período de luta, contamos com o apoio
significativo do então Deputado Federal
Saulo Pedrosa e do na época Ministro de
Relações Institucionais, Jacques Wagner".

Conforme o diretor Carlos Tito, a rá-
dio está funcionando em estágio experimen-
tal até o dia 30 deste mês. Após a defini-
ção dos programas, a emissora funcionará
todos os dias por 24 horas ininterruptas.

"A Nova FM tem o objetivo de ser a
voz do povo em busca da garantia dos seus
direitos como cidadãos, para isso, teremos
uma programação imparcial que ouvirá
todas as partes", disse o locutor Ednilson
Rodrigues.

De acordo com o Prefeito Saulo Pe-
drosa a instalação da rádio comunitária na
Vila Brasil é uma conquista para comuni-
dade. "Acompanhei de perto a batalha da
associação dos moradores da Vila Brasil

pela instalação dessa rádio. Este é com
certeza um bairro surpreendente, com um
povo lutador e que não desiste nunca de
buscar melhorias para toda a comunida-
de. Como gestor, fico contente em saber
que a cidade agora conta com mais um
veículo de comunicação".

A secretária Maria Anália enfatizou tam-
bém a importância da rádio comunitária
como difusora da educação. "O nosso
objetivo neste ano é de colocar todas as
crianças de Barreiras na escola, para isso,
precisaremos do apoio dos veículos de
comunicação e nesse sentido a rádio co-
munitária possui um papel de grande im-

portância, incentivando os pais a matricu-
larem seus filhos e acompanharem o ren-
dimento escolar".

SAIBA MAIS SOBRE AS
RÁDIOS COMUNITÁRIAS

De grande alcance, especialmente en-
tre as populações de menor poder aquisi-
tivo e de regiões distantes dos centros ur-
banos, excelente prestador de serviço e
formador de opinião, o rádio é um dos mais
importantes meios de comunicação. Todos
esses fatores positivos deveriam ser, pelo
menos em tese, amplificados pelas rádios
comunitárias.

E o que é uma rádio comunitária? "A
idéia de rádio comunitária nasceu com o
sentido de dar voz aos populares. Trata-
se de uma pequena estação de rádio, que
dá condições a determinada comunidade
de ter um canal de comunicação inteira-
mente dedicado a ela, pelo qual seus mem-
bros vão divulgar suas idéias", explica o
professor do curso de Rádio e TV do
Centro Universitário Municipal de São
Caetano (IMES) Valdir Boffetti.

Segundo ele, sua principal característi-
ca é a participação efetiva da comunida-
de. "É diferente de uma rádio comercial
local, por exemplo. Na comunitária as pes-
soas podem participar na produção da
programação e não ficar na mera posição
de ouvintes". Para Valdir Boffetti, a pro-
posta da rádio comunitária " é fantástica"
porque revoluciona o entendimento da so-
ciedade. "Nós sabemos que hoje quem tem
poder é quem pode falar. A rádio comuni-

tária muda isso e
divide esse poder
porque abre espa-
ço para o cidadão
comum, que faz
parte de uma co-
munidade pequena,
falar".

FONTE:
www.imesexplica.com.br

Reportagem:
 Camila Escudero

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A direção da
Nova FM durante
visita ao prefeito
Saulo Pedrosa

O prefeito Saulo Pedrosa acompanhado com a secretária de Educação Maria Anália, partici-
pou de um entrevista na rádio comunitária
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DECRETO Nr 003, de 04 de janeiro de 2008.

“Institui os pontos facultativos para o
calendário Oficial de Feriados para o
ano de 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,

DECRETA:

Art.1º- Define Calendário Oficial de Feriados Municipais
e institui os pontos facultativos para o ano de 2008 que
passa a vigorar na forma do anexo I, do presente Decreto.

Parágrafo Primeiro: Os Postos de saúde e demais
serviços considerados essenciais para a população
funcionam normalmente nos dias instituídos como pontos
facultativos.

Parágrafo Segundo: A Secretária Municipal de Educação
alcança os serviços considerados essenciais para a
população e deverá seguir o calendário letivo estabelecido
previamente por ela, para que não haja prejuízo aos
estudantes.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

ANEXO I
Calendário Oficial de

Feriados Municipais - 2008

LEI Nº789/08, DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

“Dispõe sobre a criação do
CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO do Município de Barreiras
e o FUNDO MUNICIPAL da Habitação
a ele vinculado e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal de
Habitação do Município de Barreiras, com caráter
deliberativo e com a finalidade de assegurar a participação
da comunidade na elaboração e implementação de
programas sociais na área de habitação e urbanismo, além
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de gerir o Fundo Municipal de Habitação, a que se refere
o Art. 2º da presente Lei.

Art. 2º - Fica criado o Fundo Municipal de Habitação
destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à
implementação de programas sociais na área de habitação
e urbanismo, voltados à população de baixa renda.

Art. 3º - Os recursos do Fundo, em consonância com
as diretrizes e normas do Conselho Municipal de
Habitação, serão aplicados em:

I  - aquisição de material de construção;
II - melhoria de unidades habitacionais;
III - construção de moradias;
IV - construção e reforma de equipamentos sociais,
vinculados a projetos habitacionais e de urbanismo;
V- produção de lotes urbanizados;
VI - urbanização de bairros, vilas e favelas.
VII - Regularização fundiária;
VIII - Serviços de assistência técnica e judiciária para
implementação de programas habitacionais e de urbanismo;
IX - Serviços de apoio à organização comunitária em
programas habitacionais e de urbanismo;
X - Complementação de infra-estrutura em loteamentos
deficientes destes serviços com a finalidade de regularizá-
los;
XI - Revitalização de áreas degradadas para o uso
habitacional;
XII - Projetos experimentais de aprimoramento de
tecnologia na área habitacional e de urbanismo;
XIII - Quaisquer outras ações de interesse social aprovadas
pelo Conselho.

Art. 4º - Constituirão receitas do Fundo:

I. Dotações orçamentárias próprias;
II. Recebimento de parcelas de pagamento decorrentes
de financiamentos de programas habitacionais;
III. Doações, auxílios e contribuições de terceiros;
IV. Recursos financeiros oriundos do Governo Federal e/
ou Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos
diretamente ou por meio de convênios;
V. Recursos financeiros oriundos de organismos
internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou
por meio de convênio;
VI. Rendas provenientes da aplicação de seus recursos no
mercado de capitais;
VII. Produtos da arrecadação de taxas e de multas ligadas a
licenciamento de atividades e infrações às normas
urbanísticas em geral, edilícias e posturais e outras ações
tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o
desenvolvimento urbano em geral;
VIII. Outras receitas provenientes de fontes aqui não
explicitadas, à exceção de impostos.

 § 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas
obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida
em instituição financeira autorizada pelo chefe do
executivo municipal.

§ 2º Os recursos serão destinados a programas integrados
de habitação e urbanismo que tenham como proponente o
cidadão de baixa renda, individualmente, ou através de
organizações comunitárias, associações comunitárias de
construção e cooperativas habitacionais cadastradas junto
ao Conselho Municipal de Habitação.

Art. 5º - O Fundo de que trata a presente Lei ficará
vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, que
fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à
consecução dos seus objetivos.

Art. 6º - São atribuições do Conselho Municipal de
Habitação:
I. Administrar o Fundo de que trata a presente Lei e
propor políticas de aplicação dos seus recursos;
II. Submeter ao Chefe do Poder Executivo o plano de
aplicação a cargo do Fundo em consonância com os
programas sociais municipais de habitação e urbanismo,
bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e de acordo
com as políticas delineadas pelo Governo Federal, no caso
de utilização de recursos do orçamento da União.
III.  Apreciar  as demonstrações mensais de receita e
despesa do Fundo.
IV. Delinear os critérios de seleção de famílias a serem
beneficiados com os programas e a cada projeto a relação
das famílias selecionadas, bem como o valor das parcelas
a serem pagas pelos beneficiários;

Art. 7º- O Conselho Municipal de Habitação será
constituído de 06(seis) membros e seus respectivos
suplentes, obedecendo à paridade entre o Poder Público
Municipal e a sociedade Civil, sendo:

I. 03(três) representantes do Poder Executivo:
a) Um da Secretaria Municipal de Saúde;
b) Um da Secretaria Municipal de Educação;
c) Um da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção
Social.

II. 03(três) representantes da Sociedade Civil:
a) Das Entidades de Classe;
b) Das Associações de Moradores;
c) Dos Representantes de Instituições Religiosas.

§ 1º A designação dos membros do conselho será feita
por ato do chefe do Poder Executivo.

§ 2º A Presidência do Conselho será exercida por
representante do Executivo.
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§ 3º  O poder público se fará representar no conselho
através dos titulares dos órgãos com assento no mesmo.

§ 4º  A indicação dos membros do Conselho será feita pelas
Organizações ou entidades a que pertencem.

§ 5º Nenhum representante da Sociedade Civil pode ser
vinculado ao setor público.

§ 6º Nenhum dos membros do Conselho pode ser parente
em primeiro grau do Prefeito Municipal.

§ 7º  O Mandato dos membros do Conselho será de
02(dois) anos,  permitida a recondução.

§ 8º  O mandato dos membros do conselho considerado
serviço público relevante será exercido gratuitamente
ficando expressamente vedada à concessão de qualquer tipo
de remuneração, vantagem ou benefício de natureza
pecuniária.

Art. 8º- O conselho reunir-se-á, ordinariamente a cada
bimestre e, extraordinariamente, na forma que dispuser o
Regimento Interno.

§ 1º  A convocação será feita por escrito, com antecedência
mínima de 02(dois) dias para as sessões ordinárias, e de
24(vinte e quatro) horas para as sessões extraordinárias.

§ 2º as decisões do Conselho serão tomadas por maioria
simples de seus membros presentes, tendo o Presidente o
voto de  qualidade.

§ 3º  O Conselho poderá solicitar a colaboração de
servidores do Poder Executivo para assessoramento em
suas reuniões, podendo constituir uma Secretaria
Executiva.

§ 4º  Para o seu pleno funcionamento o conselho fica
autorizado a utilizar o serviços infra-estruturais das
unidades administrativas do Poder Executivo.

Art. 9º- Compete ao Conselho Municipal de Habitação:
I. aprovar as diretrizes e normas para a gestão do
Fundo Municipal de Habitação e fiscalizar seu
cumprimento.
II. Aprovar os programas anuais e plurianuais de
aplicação dos recursos do Fundo nas áreas de habitação e
urbanismo;
III. Estabelecer limites máximos de financiamentos,
a título oneroso ou a fundo perdido para as modalidades
de atendimento previstas no Art. 3º desta Lei;
IV. Definir política de subsídios na área de
financiamento habitacional;
V. Definir a forma de repasse a terceiros dos
recursos sob a responsabilidade do Fundo;

VI. Definir as condições de retorno dos
investimentos em programas de habitação e urbanismo;
VII. Definir os critérios e as formas para a
transferência dos imóveis vinculados ao Fundo, tanto dos
equipamentos sociais às instituições responsáveis por seu
funcionamento, como das habitações aos beneficiários dos
programas habitacionais;
VIII. Definir normas para gestão do patrimônio
vinculado ao Fundo;
IX. Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos
do fundo, solicitando, se necessário, o auxílio da
Secretaria Municipal de Finanças e/ou da Controladoria
Municipal, se houver;
X. Acompanhar a execução dos programas sociais,
nas áreas de habitação e urbanismo, cabendo-lhe, inclusive,
suspender o desembolso de recursos caso sejam constadas
irregularidades na aplicação;
XI. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas
regulamentares relativas ao Fundo, nas matérias de sua
competência;
XII. Propor medidas de aprimoramento do
desempenho do Fundo, bem como outras formas de atuação
visando à consecução dos objetivos dos programas sociais;
XIII. Supervisionar a execução física e financeira de
convênios firmados com utilização dos recursos do Fundo,
definindo providência a serem adotadas pelo Poder
Executivo nos casos de infração constatada;
XIV. Analisar e selecionar para atendimento as
demandas locais;
XV. Analisar e aprovar os critérios para seleção das
famílias beneficiadas com programas de habitação;
XVI. Aprovar os critérios para transferência dos
contratos de cessão de uso de imóveis habitacionais
vinculados ao Fundo, nos casos de desistência, a qualquer
título, da família beneficiada;
XVII. Elaborar o seu regimento interno;
XVIII. Promover a cada 02(dois) anos a Conferência
Municipal de Habitação com a participação da sociedade
civil organizada com a finalidade de estabelecer as
diretrizes da política municipal de habitação do município.

Art. 10 - O Fundo de que trata a presente Lei terá prazo de
vigência ilimitado.

Art. 11 - Para atender no disposto nesta Lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial.

Art. 12 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 13 - O Prefeito através de Decreto regulamentará a
presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 008, de 09 de Janeiro de 2008.

“Substitui membro da Comissão de
Regularização Fundiária e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no
uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei
Orgânica do Município de Barreiras, da forma que autoriza
o artigo 28 e seus incisos da mesma Lei, RESOLVE:

Art. 1º - Substitui membro da Comissão de
Regularização Fundiária criada pela Portaria 151/2007 de
01 de março de 2007, para Instaurar Processos
Administrativos necessários à regularização fundiária,
visando atender os requisitos das Leis Municipais 457/99
de 06 de Julho de 1999 e 549/01 de 18 de Dezembro de
2001.

Art. 2º - A comissão criada pela portaria que se refere
o artigo anterior, será composta  pelos servidores adiante
enumerados e que deverá funcionar sob a presidência do
primeiro:

· Leonina Maria de Oliveira Pamplona Pimentel;
· Edivaldo da Silva Costa;
· Edinalvo Soares de Oliveira;
· Bruce Dias Pignata C. Macedo;
· Gilson de Souza Franca.

Art. 3º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua
publicação, rovogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

REPUBLICAÇÃO
LEI Nº 778/07, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007.

“Institui o Dia Municipal do Quadrilheiro,
dançarino de quadrilha junina.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica Instituído no Calendário Oficial do Município de
Barreiras o “Dia Municipal do Quadrilheiro”, dançarino de quadrilha
junina, a ser comemorado anualmente em 1º de junho.
Parágrafo Único – A data mencionada no “caput” não será
considerada feriado municipal.

 Art. 2° - O Poder Público Municipal poderá desenvolver
atividades comemorativas, juntamente com as entidades da sociedade
civil pertinentes, empresas comerciais, industrias e prestadoras de
serviços, visando a divulgação do “Dia Mundial do Quadrilheiro” e
a conscientização da população em geral..

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - terça-feira, 15 de janeiro de 2008        ANO 3  -  Nº 610

CEPROESTE recebe
novos equipamentos

O Centro de Reabilitação de Deficiên-
cias do Oeste da Bahia (CEPROESTE) é
referência no atendimento a pacientes am-
putados, com deformidades físicas, para-
lisia cerebral, síndromes, reabilitação infan-
to-juvenil, seqüelas de acidente vascular
cerebral (AVC), acidente vascular ence-
fálico (AVE) e de traumatismo crânio-en-
cefálico (TCE). Para garantir o bom aten-
dimento e um serviço de excelência, a Se-
cretaria Municipal de Saúde adquiriu uma
série de equipamentos que já estão à dis-
posição dos usuários do Centro.

Entre os novos itens estão uma mesa
ortostática (própria para atendimentos fi-

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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sioterapêuticos)  barras paralelas, fisiobo-
ll, rolos, espelhos e brinquedos pedagógi-
cos e educativos. Os equipamentos con-
tribuirão  para a recuperação de pacientes
com deficiências neurológicas que possu-
am comprometimento motor.

O CEPROESTE conta com uma equi-
pe de profissionais formada por assistente
social, enfermeiro, fisioterapeutas, fonoau-
diólogos, neurologistas, nutricionista, orto-
pedista, psicólogos, pedagogo, terapeuta
ocupacional e auxiliares de enfermagem.

A unidade atende a toda a macro re-
gião, composta pelos municípios do oeste
da Bahia. Para o paciente receber o aten-

dimento  precisa pri-
meiro passar por um
grupo de orientação
que indicará o trata-
mento mais adequado
e sua duração.

Os pacientes que
forem de outros muni-
cípios e quiserem ser
atendidos, devem en-

viar um fax para o centro com o relatório
médico e documentação pessoal, para que
atendimento seja agendado.

Desde a inauguração em 2006 até o
início deste ano já passaram pelo CEPRO-
ESTE cerca de 500 pacientes, dos quais
400 continuam recebendo tratamento ro-
tineiro.

Para qualquer esclarecimento o fone do
CEPROESTE é 3613-4415.

As barras paralelas auxiliam na recuperação
dos pacientes

Desde a sua inaugura-
ção  até o início deste
ano, já foram atendidos
no CEPROESTE cerca
de 500 pacientes

A prefeitura adquiriu uma mesa ortostática

FOTOS WASHINGTON LUIZ


