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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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A população de Barreiras pagou 4,72%
a menos na compra dos produtos da cesta
básica, em fevereiro, em comparação com
janeiro passado. Os dados são da Contro-
ladoria Geral do Município que, desde 2005,
mantém um trabalho de pesquisa mensal
nos principais supermercados da cidade.
De acordo com o setor, o custo final dos
12 itens que compõem a cesta básica tota-
lizou R$ 167,67.

Em janeiro, a aquisição dos mesmos itens
provocou um desembolso de R$ 175,98. De
acordo com a pesquisa, os produtos que mais
influenciaram na redução dos preços foram:
tomate (-13,26%), feijão (-11,81%), carne
bovina (-8,29%), manteiga (-5,59%) e açú-
car (-3,93%).

Entre os itens que apresentaram aumento
de preços estão, o pão francês (+14,70%),
farinha de mandioca (+6,78%), banana prata
(+2,99%), óleo de cozinha (+0.96%), arroz
(+0,64%) e o café (+0,32%).

Além de acompanhar a evolução dos pre-
ços dos alimentos, a pesquisa tem o objeti-
vo de levantar o gasto mensal que um tra-

Cesta Básica tem uma redução de 4,72% em fevereiro

balhador teria para adquiri-los. Para isso, no
mês de fevereiro, o trabalhador teve que
dedicar, aproximadamente, 97 horas e 4
minutos de trabalho.

“A pesquisa da cesta básica é um refe-
rencial para que a população possa compa-
rar os preços das mercadorias, comprando
os produtos em estabelecimentos que pro-
porcionam uma oferta mais barata”, argu-
menta o prefeito Saulo Pedrosa.

A metodologia utilizada pela equipe da
Controladoria é a mesma do DIEESE que
acompanha a evolução da cesta básica na-
cional, definida com base no Decreto Lei nº
399 de 30 de abril de 1938 e que regula-
menta o salário mínimo. No site oficial da
Prefeitura de Barreiras os consumidores
poderão ter acesso à pesquisa detalhada mês
a mês. O endereço é
www.barreiras.ba.gov.br

O tomate teve uma redução de 13,26%. A carne tam-
bém ficou mais barata em fevereiro (detalhe)
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GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO GAB Nº 55/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 05 de Março de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com números: 04/2008.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa o Projeto de Lei com número 04/2008, “Autoriza
o Poder Executivo a desafetar bem público em desuso do
município para irem à Leilão”. com iniciativa privativa do poder
executivo, atendendo os princípios constitucionais, conforme
justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI 04, DE 05 DE MARÇO DE 2008.

“Autoriza o Poder Executivo a desafetar bem
público em desuso do município para irem à
Leilão”.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder
desafetação de bem público, que já não atenda mais às necessidades

do Município e estejam gerando despesas desnecessárias.

Parágrafo único - Os veículos relacionados no Anexo I desta
Lei, serão desafetados a fim de que passem para a categoria de
Bens dominicais e sejam colocados à venda na Modalidade de Leilão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
revogada as disposições  em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI 04, DE 05 DE
MARÇO DE 2008

Da iniciativa do Executivo Municipal

Com a necessidade de cortar custos e dinamizar o trabalho dos
servidores municipais, estamos diante de um paradoxo: o Município
possui vários bens públicos que já não atendem mais às reais
necessidades do mesmo. Muitos destes bens são considerados
inservíveis, pois demandam muita manutenção, são totalmente
antiecônomicos e acabam se tornando um gasto desnecessário. O
que se faz necessário e urgente é a substituição dos mesmos por
outros de melhor desempenho e menor manutenção.

Considerando que é permitido ao gestor a venda de bens móveis
inservíveis e antieconômicos para a Administração na modalidade
de Leilão (art. 22, § 5º), bem como o previsto no art. 11 da Lei
Orgânica do Município de Barreiras;

Cumpre-nos ainda esclarecer, que a avaliação dos bens será
realizada por uma comissão nomeada através de portaria, não
havendo despesas com honorários de perito avaliador.

Assim, com o intuito do município fazer a venda, através da
realização de uma Licitação na modalidade de Leilão dos bens
considerados inservíveis e antieconômicos, relacionados no Anexo
I deste Projeto de Lei, tenho a honra de submeter à elevada
apreciação dessa Câmara Municipal, por intermédio de Vossa
Excelência, para exame, discussão e votação, o referido Projeto,
que visa autorizar a Desafetação de Bens Públicos do Município de
Barreiras.

Contando com a compreensão e a preocupação dessa Egrégia
Casa Legislativa em oferecer à população serviços de melhor
qualidade com um custo minimizado, aguardamos a aprovação do
projeto na forma proposta, renovando protestos de elevada estima
e consideração.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 44, de 25 de Fevereiro de 2008.

Nomeia Diretora C, do CAIC Murílio de
Avellar Hingel

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão símbolo
CC6, de Diretora C, do CAIC Murílio de Avellar Hingel, a Srª Maria
Iolanda da Silva Figueiredo, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo quinto dia do mês de Fevereiro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Diretora C do
CAIC, símbolo CC6, a Srª Maria Iolanda da Silva Figueiredo,
CPF 211.284.484-91, RG 11.765.310-18 SSP/BA, filha de João

Antônio da Silva e Luzia Dionísia dos Santos, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao  referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos  princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 25 de Fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Iolanda da Silva Figueiredo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 48, de 05 de Março de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do Colégio
Municipal Padre Vieira

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C, do Colégio Municipal Padre
Vieira, a Srª Maureen da Cruz Coité, lotada na Secretaria de
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Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de Março de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice - Diretora
C, Colégio Municipal Padre Vieira, símbolo CC6, a Srª Maureen
da Cruz Coité, CPF 501.550.245-15, RG 1.201.212 SSP/DF, filha

de Jessé Rabelo Coité e Vanja Izabel da Cruz Coité, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de Março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maureen da Cruz Coité
Empossada

REPUBLICAÇÃO
Por erro na publicação no Diário Oficial de segunda-feira, 10 de março de 2008, estamos republicando

a relação dos aprovados para os cargos de Terapeuta Ocupacional, Turismólogo e Vigia
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Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Na semana passada, o novo juiz coor-
denador do Balcão de Justiça e Cidada-
nia, Alerson do Carmo Mendonça, visitou
as instalações do órgão, que funciona nas
Casas da Família.

Durante a inspeção, estiveram presen-
tes a procuradora geral do município Leo-
nina Pamplona Pimentel, o assessor da
procuradoria para o Balcão de Justiça
Edvaldo Costa, a secretária do trabalho
Maria Ribeiro, bem como, professores e
alunos do curso de direito da Faculdade
São Francisco de Barreiras.

Os Balcões de Justiça foram inaugu-
rados em outubro do ano passado. Du-
rante o evento, esteve em Barreiras o en-
tão presidente do Tribunal de Justiça da
Bahia, desembargador Benito Figueiredo.
Os serviços jurídicos foram trazidos para
Barreiras por meio de uma parceria entre
a Procuradoria Geral do Município, Se-
cretaria do Trabalho e Promoção Social
e o Tribunal de Justiça da Bahia.Os ser-
viços jurídicos vão ser prestados à popu-
lação através dos professores e acadê-
micos de direito da Faculdade São Fran-
cisco de Barreiras.

“Buscamos formalizar parcerias que
beneficiem a população mais carente de

Balcões de Justiça tem novo juiz coordenador

Barreiras. Os Balcões são o sinônimo do
fortalecimento da nossa cidadania. Muitas
pessoas que não tinham condições de pa-
gar um advogado, agora terão um serviço
gratuito e de qualidade”, disse o prefeito
Saulo Pedrosa.

A localização dos balcões, nos bairros
Santa Luzia, Morada da Lua, Conjunto
Habitacional Rio Grande e Vila Rica, faci-
litará a vida da população. Os casos de
natureza cível de menor complexidade,
como: cobrança de condomínio, acidente
de veículos, cobrança de dívida em geral,

questões de vizinhança e de relação de
consumo, dentre outros, podem ser obje-
to de mediação nos Balcões de Justiça e
Cidadania. Os Balcões também farão o
encaminhamento a outros órgãos, como a
Defensoria Pública, quando o caso não se
inserir na sua competência.

“Nosso empenho é para que os Bal-
cões cumpram o seu papel social. Para-
benizo a Prefeitura pela escolha estratégi-
ca das Casas da Família e pelo cuidado
com as instalações”, comentou o Juiz Aler-
son do Carmo.

““““
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

Os Balcões são o sinônimo do
fortalecimento da nossa

cidadania. Muitas pessoas, que
não tinham condições de pagar
um advogado, agora terão um

serviço gratuito e de qualidade...
Alerson Mendonça, o novo juiz coordenador
do Balcão de Justiça e Cidadania

O juiz fez questão de conhecer as instalações nas Casas da Família


