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Na noite de quinta, 28, o Governo Muni-
cipal, em cumprimento ao que determina a
Lei de Responsabilidade Fiscal, realizou, na
Câmara Municipal, uma audiência pública
para demonstrar e avaliar o cumprimento
das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2007
à população.

“Fazemos parte de um governo que pri-
ma pela transparência das contas públi-
cas. Estamos aqui para demonstrar os
números referentes às receitas, investi-
mentos da Prefeitura, bem como, as dívi-
das herdadas”, comentou a secretária de
administração e finanças Erusa Vieira.

Durante a audiência, cada uma das se-
cretarias de governo divulgou as suas ações
por meio de representantes. “Considero essa
prática muito importante para que o cidadão
tenha pleno conhecimento sobre o que a Pre-
feitura arrecada e o quanto paga em dívidas
herdadas. É fundamental que a comunidade
tenha acesso a essas informações, a fim de
acompanhar de perto a utilização das verbas
públicas”, comentou o secretário de infra-

Prefeitura fez Prestação de Contas à população

estrutura José Roberto Araújo.
“Somente com esse tipo de ação transpa-

rente e o livre acesso dos barreirenses às con-
tas do município é que estamos dando pleno
sentido à cidadania. Como representantes do
governo municipal, temos o dever de demons-
trar claramente onde os recursos públicos es-
tão sendo utilizados”, comentou a secretária
de educação Maria Anália Miranda.

A Prefeitura além da audiência pública
também cumpre rigorosamente com outras
obrigações, como: prestação de contas men-
sal ao TCM; elaboração de todos os de-
monstrativos exigidos pela LRF; prestação
de informações ao Ministério Público; pu-
blicação de todos os demonstrativos exigi-
dos por Lei no Diário dos Municípios e no
Diário Oficial de Barreiras.

“Nós zelamos pela transparência das
contas públicas, por isso, o cidadão tem li-
vre acesso a essas informações. Essa é uma
prática de gestão que esperamos que sirva
de modelo também para toda região”, disse
o prefeito Saulo Pedrosa.

A Prefeitura de Barreiras informa as pessoas que prestaram o concurso público para
as vagas de professor, e encontram-se em situação de empate com outros candidatos,
que devem comparecer à Escola Municipal de Informática, nos dias 03, 04 e 05/03,
em horário comercial, munidos de uma certidão de tempo de serviço prestado em órgão
público e uma cópia do documento de identidade, conforme critério de desempate
estabelecido no edital do concurso.

Para obter maiores informações, os interessados podem entrar em contato com a sub-
coordenadoria de Gestão de Pessoas, através dos telefones: 3613-9774 ou 3613-9717.

COMUNICADO CONCURSO

Cada secretário apresentou um relatório das
ações

“Fazemos parte
de um governo
que prima pela
transparência -
Secretária de
Administração
e Finanças,
Eruza Vieira
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O saldo refere-se a recursos vinculados (FUNDEB, saúde, PSH, etc)
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LIMITES LEGAIS

• DESPESAS COM PESSOAL

• APLICAÇÃO EM SAÚDE

• APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

• APLICAÇÃO DO FUNDEB
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AÇÕES REALIZADAS NO
3º QUADRIMESTRE DE 2007

• ASPLAN – Assessoria de Planejamento
• Reavaliação do Ativo Permanente do Município de Barreiras;
• Elaboração do Plano de Trabalho do Programa de urbanização, regularização e integração de assentamentos
precários e ações de melhoria das condições de habitabilidade nos bairros da Cascalheiras e Barreiras I, para a
vinda de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais);
• Elaboração do Plano de Trabalho para o Ministério das Cidades, com o objetivo de apoio a elaboração de Planos
Habitacionais no valor de R$ 52.706,00 (cinqüenta e dois mil setecentos e seis reais);
• Elaboração do Plano de Trabalho para o município de Barreiras participar do PRONAT- Programa Nacional de
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, no valor de R$ 41.509,60 (quarenta e hum mil quinhentos e nove
reais e sessenta centavos).

Secretaria de Administração e Finanças
(Secretária Sra. Erusa Vieira da Costa)

Entrega de Avisos de Cobrança Amigável aos vereadores e ex-prefeito, para negociação das restituições e multas
de indébito, aplicadas pelo TCM – parecer 559/2006;
Controle e organização dos processos ajuizados de IPTU ref. aos exercícios de 1998 a 2003 para atender a Fazenda
Pública;
Montagem de processos de Autos de INFRAÇÃO dos exercícios de 2006 para  a execução fiscal;
Montagem de processos de Autos de INFRAÇÃO dos exercícios de 2007 para  lançamento em Dívida Ativa;
Lançamento em Dívida Ativa não tributária, os valores pertinentes às restituições e multas de vereadores, ex-
vereadores, ex-vice prefeita e ex-prefeito para dar entrada na execução fiscal junto a Vara da Fazenda Pública;
Fiscalização em mais de 80 empresas pela auditoria fiscal;
Vistoria em 55 obras residenciais e comerciais para fiscalização;

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
(Secretária Sra. Maria Anália Macedo de Miranda)

Estudo sobre a viabilização do funcionamento das escolas municipais, visando o melhor aproveitamento e diminuição
de custos com aluguel e manutenção de prédios alugados e cedidos para o ano de 2008.
Realização do Curso de Formação Continuada p/ 350 prof.  de 5ª a 8ª séries;
Realização do Curso de Formação Continuada p/ 250 prof. da Alfa à 2ª série;
Realização do Curso de Formação Continuada p/ 160 prof. do Pró-Letramento;
Realização do Curso de Formação Continuada p/ 50 professores do Campo;
Realização do Curso de Formação Continuada p/ 55 prof. da Ed. Especial;
Estudo e documentação para implantação do Ensino Fundamental de 09 anos;
Levantamento e acompanhamento do número de alunos matriculados na rede municipal no ano de 2007/2007;
Avaliação Nutricional dos alunos da rede municipal em parceria entre as Secretarias de Educação e Saúde, bem
como o CEFET;
Elaboração e aprovação do Projeto Segundo Tempo, que atenderá 800 crianças e adolescentes em Barreiras;
Apoio a realização da Olimpíada da Matemática, com fornecimento de transporte e alimentação aos alunos das
escolas do campo;
Realização do JEB 2007, com a elaboração do regulamento, tabelas, apoio a logística, assim como a compra de
todo material necessário a realização do evento, tendo a participação de 31 escolas;
Organização do Campeonato Varzeano de Futebol, Copa Sorriso e Copa Society;
Viabilização de peças Teatrais; Organização do Projeto Natalino e montagem de “estúdio acústico” na Escola de
Música Antonino Sampaio;
Orientação dos diretores e fiscalização dos trâmites legais para utilização dos recursos do PDDE;
Reforma, em parceria com a Secretaria de Infra-Estrutura, de 04 prédios escolares sendo eles: Escola Municipal
Duque de Caxias, no Bezerro; Escola Boa Sorte, no Buqueirão do Justino; Escola Santo Antônio, na Tábua de Água
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Vermelha e Escola Nossa Senhora Aparecida no Palmeiras I;
Elaboração do Calendário Escolar para o ano letivo 2008;
Reforma e reposição de equipamentos escolares, tais como: fogões, liquidificadores industriais, ventiladores e
carteiras;
Regularização e registro dos Conselhos das Associações da UEX das 32 escolas municipais;
Reestruturação das fanfarras e ordenamento do desfile de 7 de setembro.

Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
(Secretário Sr. José Roberto Araújo Batista)

Continuidade da construção do novo Colégio Padre Vieira com 80% de suas obras concluídas;
Varrição de ruas e remoção de resíduos, em média mensal, de 800 Km de eixo;
Coleta de lixo em 100% da zona urbana e hospitalar e 15 % da zona rural;
Recuperação de vias pavimentadas com asfalto (tapa buraco) em 520m³ nas seguintes vias Ponte Ciro Pedrosa,
Rua da Usina, Centro Histórico, Rua Alberto Coimbra, Rua D. Pedro II , Av. José Bonifácio, Rua Clériston Andrade e
Rua Aroldo Cavalcante.
Recuperação de pontilhões de madeira em diversos pontos da estrada do Rio Branco e Barrocão;
Melhoria em 120 Km de estradas vicinais e rotas escolares;
Terraplanagem com preparo de base com cascalho em 850 metros na Av. José Bonifácio e 450 metros da Rua
Ibirapuera – Bairro Sandra Regina;
Pavimentação asfáltica na Av. José Bonifácio e Rua Ibirapuera num total de 600 m³;
Limpeza mecanizada com reposição de solo em ruas do bairro São pedro, Vila Rica e Vila Nova.
Reposição de 999 lâmpadas, 242 reatores, 527 relês, 89 luminárias, 105 braços, 145 bases, 22 bocais e 192 m de
fio e manutenção em 118 postes da iluminação pública (zona urbana e rural);

Secretaria de Meio-Ambiente e Turismo
(Secretário Sr. Durvalino Vasconcelos Nunes)

Foram realizadas, juntamente com o Ministério Público, 18 notificações de Poluição Sonora, sendo elas no Cais,
Praça de Alimentação, Centro, Barreirinhas, Vila Rica, Vila dos Funcionários. Santa Luzia, Vila Nova e Ribeirão.
Concessão de 32 Licenças Simplificadas ou Autorizações Ambientais;
Continuidade do Projeto “100 Mil Mudas”, foram plantadas 2.000 mudas no quadrimestre;
Foi colocado 100 grades de proteção em muitas árvores, para conter a ação dos vândalos.
Aprovação de 2 Projetos – Restauração do Mercado Velho  e Balneário das Três Bocas, junto ao Conselho Regional
de Turismo e ao Fórum Estadual de Turismo.

Secretaria do Trabalho e Promoção Social
(Secretária Srª Maria Ribeiro das Virgens)

I. Centro de Referência da Assistência Social – CRAS (Casa da Família): 
1. Atendimentos: ”Loteamento Rio Grande.......................................................................................................................400
Santa Luzia........................................................................................................................................................................2.116
Morada da Lua...................................................................................................................................................................1.170
Vila dos Funcionários...........................................................................................................................................................591
Total....................................................................................................................................................................................4.277

2. Grupos de Convivência e desenvolvimento:
Loteamento Rio Grande – Idosos.........................................................................................................................................36
Santa Luzia – Crianças..........................................................................................................................................................24
Morada da Lua........................................................................................................................................................................30
Vila dos Funcionários.................................................................................................................................................................32

3. Programa Agente Jovem:
8 Núcleos de 25 jovens de 15 a 17 anos distribuídos nas 4 Casas da Família, atendendo 200 jovens no município.
II. PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
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Unidades:
Parque de Exposição............................................................................................................................................................400
Cantinho...................................................................................................................................................................................30
Mucambo..................................................................................................................................................................................80
Total.......................................................................................................................................................................................510
Obs: São oferecidas 02 refeições diárias em cada turno, nas três unidades, totalizando 2.040 refeições.

III. CREAS – Sentinela
Atendimentos psicológicos e socioassistencial ............................................................................................................1.377
Atendimentos às famílias vitimizadas...................................................................................................................................60
Visitas domiciliares (cidade e campo).................................................................................................................................62
Acompanhamentos de crianças e adolescentes em instituições de saúde....................................................................230
IV. Geração de Ocupação e Renda
Núcleos de Desenvolvimento Social – NDS
Vila Rica e Ribeirão:
  Tecelagem, Bordado, Crochê, Corte e Costura e Arte em Retalho
108 Mulheres atendidas
Produção de 250 peças

2. Incubadora de Cooperativas Populares (COR)
Tecelagem, Corte e Costura, Arte em Retalho, Crochê e Bordado
75 Mulheres Atendidas
Produção de 170 peças

3. PATRA – Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo 56 profissionais cadastrados nas áreas: pedreiro,
encanador, marceneiro, diarista, jardineiro, piscineiro, etc.
456 serviços executados

4. Capacitações:
Manicure – 18 profissionais
Garçom – 12 profissionais
Instalador Hidrosanitário – 20 profissionais

Curso de Informática para pessoas com Deficiência – 23 pessoas
2º Semana de Luta das Pessoas com Deficiência – 200 pessoas

5. Programa Jovem Aprendiz: nscritos: 57 jovens de 14 a 24 anos

Cursos: Auxiliar de Serviços para o Comércio
Jovens incluídos no mercado de Trabalho: 57

V. Programa Bolsa Família 
Cadastros realizados e aprovados: 4800

 Observações:
Bloqueio de 148 benefícios por falta de recadastramento.
Cancelamento de 15 benefícios por irregularidades no recebimento.
Apuração (in loco) de 108 denúncias sobre recebimento indevido de benefícios.
VI. Benefícios e Serviços * Carteiras de Passe Livre (Idosos e pessoas com deficiência)
304 Passe Livre Municipal (Lei nº 383/97)
138 Passe Livre Federal (Lei nº 10.741/03)
Encaminhamento ao INSS de 240 solicitações de Benefício de Prestação Continuada – BPC (Idoso e Pessoa com
deficiência)
Concessão de 140 cestas básicas, mediante parecer social.
Outras Demandas: documentação básica, passagens, urnas funerárias, translados, abrigamento, fotos 3X4 para
documentação e  material higiênico.
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Controladoria Geral do Município
(Controlador Sr. Carlos Alberto Leitão Ferraz)

• Pesquisas e cálculos do custo da cesta básica em Barreiras nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;
• Análise de 4.911 processos para pagamentos no período;
• Elaboração dos relatórios de gestão ref. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme art. 17
da Resolução nº 1.120/05 do TCM;
• Coordenação e acompanhamento do SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Auditoria);

Secretaria Municipal de Saúde
(Secretária Elissandra Santana de Paula Nascimento)

Saúde da Mulher
Foram realizados 12.119 procedimentos voltados para a área de atenção à saúde da mulher, entre eles: coleta de
material citopatológico, tratamento de lesões identificadas, realização de exames de ultrasonografia;

Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS
Foram realizados 994 procedimentos em portadores de DST/HIV, sendo 486 em portadores de DST e 508 de
portadores de HIV;

Saúde do Idoso
Foram realizados 61.437 procedimentos em idosos acima de 60 anos.

Saúde da Criança
Foram realizados 24.618 procedimentos em crianças de 0 a 15 anos incompletos.

Saúde do Adolescente
Foram realizados 17.223 procedimentos em adolescentes de 15 a 21 anos incompletos.

Saúde Bucal
Foram realizados 72.828 procedimentos odontológicos;

Mortalidade Materna e Infantil
Com o objetivo de reduzir a Mortalidade materna e infantil no Município, vem-se desenvolvendo um constante trabalho
de conscientização junto às gestantes sobre a importância do pré-natal, reduzindo assim os problemas relacionados
à prematuridade, anóxia e septicemia nos recém nascidos;
Disponibilização de médico pediatra na sala de parto da Maternidade Municipal de Barreiras;
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Centralização do atendimento da gestante de risco;
Foram realizados 1.933 procedimentos obstétricos no período.

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus
Atendimento a 4.314 diabéticos;
Atendimento a 3.441 hipertensos;
Realização de campanhas informativo-preventivas;
Cadastramento e acompanhamento regular dos pacientes do HIPERDIA;

Tuberculose e Hanseníase
Acompanhamento e realização de 1.214 procedimentos especializados em hanseníase e 1.789 em tuberculose;

Saúde Mental
5.552 procedimentos especializados realizados pelo CAPS, através de oficinas terapeuticas, atendimento individual
de psicoterapia, psiquiatria, assistência social e enfermagem;
Foram realizadas parcerias com CRAS, PSF/PACS, CEREST, UNEB E FASB;
O CAPS vem alcançando o objetivo de reinserção do paciente na sociedade, bem como  maior controle dos mesmos
sobre as crises.

Saúde do Trabalhador – CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador)
Desenvolvimento de ações de vigilância e educativas, bem como a realização de consultas e encaminhamento dos
trabalhadores acometidos por acidentes e doenças do trabalho;
Realização de 67 procedimentos especializados pelo CEREST;

Saúde da Pessoa com Deficiência
Através da equipe multiprofissional, composta por Neurologista, Ortopedista, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga,
Assistente Social, Nutricionista, Psicóloga e Enfermeira,  foram realizados 6.000 procedimentos no CEPROESTE;

Vigilância Alimentar e Nutricional
Através do SISVAN, foram realizados atendimentos clínico do recém-nascido ao idoso, conseguindo excelentes
resultados.

Assistência Farmacêutica
Melhoria da qualidade e distribuição racional e segura de medicações;
Presença de Profissional Farmacêutico nos Programas de Hanseníase, Tuberculose, CAPS e Maternidade.

Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários
Atendimento a aproximadamente 24.000 famílias cadastradas;
Realização de um intenso trabalho de conscientização nas famílias sobre a importância da amamentação, exames
preventivos e a necessidade de participarem das campanhas de vacinação etc.
Implantação de mais uma Unidade de PSF, totalizando 11 PSF’s no Município de Barreiras.

Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
Realização de campanhas de vacinação;
Ações educativas na zona rural e urbana;

Vigilância Sanitária e Ambiental
Foram implementadas diversas ações nas áreas de Vigilância Sanitária, fiscalização de notificação de terrenos
baldios, zoonoses, leishmaniose, endemias, dengue, chagas, programa de erradicação do triatoma sp. na zona
rural, esquistossomose, atividades do núcleo de educação popular em saúde, campanhas Anti-rábica.

Farmácia Popular
Maior divulgação da Farmácia Popular e seus medicamentos contribuiu para um aumento do número de prescrições,
totalizando 15.364 prescrições no período.

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


