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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Durante reunião na manhã de
ontem, 17, em que recebeu repre-
sentantes da União das Associa-
ções Comunitárias Urbanas e Ru-
rais de Barreiras - Unacomb, o
prefeito Saulo Pedrosa falou que,
logo que as chuvas cessarem, as
ruas da cidade serão recuperadas.
Pedrosa repassou a informação,
após receber, dos representantes
das associações, uma relação com
pedidos de melhorias em diversos
bairros de Barreiras.

“Tudo depende de recursos,
até mesmo os trabalhos que pre-
cisam ser realizados nos finais de
semana, requerem o pagamento
de horas extras”, explicou o pre-
feito ao acrescentar que o orça-
mento existente no município já
está comprometido com os servi-
ços essenciais e imprescindíveis.
“Não podemos utilizar o recurso destinado
à saúde pública, a merenda e transporte
escolar e ao pagamento dos funcionários,
para a operação tapa-buracos. Esse dinhei-
ro é sagrado”.

Pedrosa disse que a saída para manter a
cidade organizada seria o recolhimento dos
impostos em dia, porém, a inadimplência
existente em Barreiras não permite que isso
ocorra. Segundo ele, 80% dos contribuintes

Saulo Pedrosa diz que cidade passará por
uma verdadeira “operação de guerra”

não pagam o IPTU. “Para ser cidadão não
basta apenas reclamar, é necessário cum-
prir com as obrigações”, falou.

Uma alternativa encontrada, de acordo
com o gestor, é a negociação que já está
em fase de andamento junto às agências
bancárias da cidade. A intenção é repassar,
para um único banco, toda a movimentação
financeira da Prefeitura. Em contrapartida,
a instituição que ficar com o controle dos

investimentos e da folha de paga-
mento, reverteria um montante
para a Prefeitura realizar a opera-
ção tapa-buracos.

“Estamos negociando há cer-
ca de 30 dias. Acredito que a
administração fique ou para
Banco do Brasil ou com a Cai-
xa Econômica. O vencedor ar-
cará com um investimento na
ordem de R$ 3 milhões que será
totalmente aplicado na manu-
tenção das ruas”, disse.

Previsão - Os serviços de
manutenção, que a Prefeitura pre-
tende realizar na cidade, terão iní-
cio assim que as chuvas cessarem
e que a negociação com os ban-
cos seja encerrada.”Já contrata-
mos areia, brita e licitamos o as-
falto. Também estamos agilizando
o aluguel dos equipamentos que a

Prefeitura não possui para montar uma ver-
dadeira operação de guerra na cidade”, fa-
lou o prefeito.

Além dos pedidos de melhorias nas
ruas de Barreiras, os representantes da
Unacomb solicitaram obras e serviços
como, limpeza de canais, sinalização e re-
vitalização de praças e áreas verdes. To-
dos as solicitações foram anotadas e res-
pondidas pelo prefeito.
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Saulo Pedrosa, prefeito de Barreiras

Os presidentes de
associações se
reuniram por quase
duas horas com o
prefeito
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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº792/08, DE 14 ABRIL 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 legais, 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 as 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
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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.
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Durante esta semana, está sendo reali-
zada, em Barreiras, a 2ª Etapa do Progra-
ma Nacional de Capacitação em Gestão
Ambiental – PNC, que conta com a pre-
sença de representantes dos municípios de
Correntina, Luís Eduardo Magalhães, São
Desidério, Barra e Barreiras.

O objetivo do evento é discutir a elabo-
ração dos planos de gestão ambiental de
cada município. “Essa é uma oportunidade

2ª Etapa do Programa Nacional de Capacitação
em Gestão Ambiental termina amanhã

ímpar de estarmos reunidos com 40 técni-
cos que já estão envolvidos com a questão
ambiental na região. Recebemos orienta-
ções de professores altamente qualificados
da UFBA e UNEB, para traçarmos um pla-
no que contemple realmente a solução de
nossos problemas ambientais mais graves”,
disse o secretário de meio ambiente e turis-
mo de Barreiras Durval Nunes.

Ainda de acordo com Nunes, estão sen-

Lançamento do Programa
de Gestão Ambiental

Compartilhada

De acordo com o coordenador da SE-
MARH Luiz Eduardo César, o encontro re-
alizado em Barreiras já foi promovido em
82 municípios do estado e irá colaborar para
o desenvolvimento do Programa de Gestão
Ambiental Compartilhada, que será lançado
na quarta, 23, na sede da União das Prefei-
turas da Bahia (UPB), em Salvador.

“O desenvolvimento precisa se adequar
às normas ambientais. Estamos aos pou-
cos mudando a mentalidade de muitos ges-
tores públicos. O encontro do PNC é o pri-
meiro passo, para que essa política seja de
fato posta em prática. Todos os prefeitos
foram convidados para o lançamento do
Programa de Gestão Ambiental Comparti-
lhada, que é algo ainda mais amplo, onde
os municípios poderão ter acesso a todas
as informações do CRA, acabando com a
necessidade dos técnicos se deslocarem até
Salvador, para obter informações referen-
tes ao seu município”.

....Essa é uma
oportunidade ímpar

de estarmos reunidos
com 40 técnicos que
já estão envolvidos

com a questão
ambiental na região...

Durval Nunes
Secretário de Meio Ambiente e

Tursimo

““““

O evento contou
com a presença de

secretários de meio
ambiente e turismo

da região
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do estudados os planos elaborados pelos
municípios de São Francisco do Conde, Pra-
do e Maragogipe.

“Os planos dessas cidades estão servindo
como modelo para estudo. Os municípios que
participam desse encontro farão um levanta-
mento sobre as suas carências e potencialida-
des. Teremos um prazo até o dia 15 de julho
para elaborar o plano, que após análise e apro-
vação, será encaminhado para os prefeitos”.


