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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Na última quinta-feira, 29 de maio, a Pre-
feitura de Barreiras, através da Secretaria
de Administração de Finanças, promoveu
uma Audiência Pública no plenário da Câ-
mara de Vereadores, para apresentação das
contas relativas ao 1º quadrimestre de 2008.

A secretária de finanças Erusa Vieira,
salientou a importância da apresentação das
contas para que todos tenham conhecimen-
to das receitas e gastos do município. “A
Audiência Pública é uma das formas de par-
ticipação e de controle popular da Adminis-
tração Pública no Estado Social e Demo-
crático de Direito. Ela propicia ao particu-
lar a troca de informações com o adminis-
trador, bem assim o exercício da cidadania
e o respeito ao princípio do devido processo
legal em sentido substantivo.”

Segundo a LEI DE RESPONSABILI-
DADE FISCAL, Art. 9°, § 4°,  até o final
dos meses de maio, setembro e fevereiro, o
Poder Executivo demonstrará e avaliará o

Prefeitura de Barreiras presta contas
do primeiro quadrimestre de 2008

cumprimento das metas fiscais de cada qua-
drimestre, em Audiência Pública na comis-
são referida no § 1° do art. 166 da Consti-
tuição ou equivalente nas Casas Legislati-
vas estaduais e municipais.

O objetivo da prestação de contas é:
• Demonstrar as receitas arrecadadas no

período;
• Apresentar as despesas realizadas;
• Apresentar o quadro geral das dívidas

do município;
• Avaliar os índices legais de aplicação

em saúde, educação e de despesas com
pessoal; e

• Permitir a interação dos munícipes com
a Administração Municipal.

O um fato em especial chamou a aten-
ção no evento: a ausência dos vereadores e
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da população.
“É lamentável o fato de cumprirmos as

determinações legais quanto ao que é gas-
to, de que forma são gatos os recursos do
município, e os verdadeiros fiscais, a exem-
plo do presidente da Câmara, não compa-
recer”, afirmou o prefeito Saulo Pedrosa.

Vários professores fizeram questão de
estar presentes e se manifestaram: “Ao en-
trar na Câmara fiquei surpresa com o pe-
queno número de pessoas presentes e me
questionei: onde estão os vereadores? Jus-
to eles que são os representantes do povo?
E a comunidade que vive dizendo que quer
saber onde é gasto o dinheiro público? É
hora de mudar esta cultura. É preciso co-
nhecer para aceitar, recusar, cobrar...” de-
sabafou a professora Iolanda.

O maior público presente na prestação de contas foi o de professores

A secretária de
administração e finanças
Erusa Vieira apresentou
os números e ações
oficiais do executivo

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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GABINETE DO PREFEITO

LIMITES LEGAIS - DESPESAS COM PESSOAL - APLICAÇÃO EM SAÚDE - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - APLICA-
ÇÃO DO FUNDEB



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras3 Barreiras - Bahia - terça-feira, 03 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 700



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 4Barreiras - Bahia - terça-feira, 03 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 700



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - terça-feira, 03 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 700

AÇÕES REALIZADAS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2008
Secretaria de Administração e Finanças
(Secretária Erusa Vieira da Costa)

Lançamento da Taxa de Fiscalização e Funcionamento p/ o
exercício 2008;

Lançamento do IPTU para o exercício de 2008;
Distribuição dos carnês de IPTU do exercício 2008;
Atendimento às pessoas na troca de notas fiscais por desconto

no IPTU, conforme determina a Lei 755/2007, de 18 de abril de
2007,

Envio de arquivo de contribuintes  à Receita Federal do Brasil
para inclusão no Simples Nacional;

Julgamento de recursos de contribuintes com pendências no
Município que não conseguiram a inclusão no Simples Nacional;

Atendimento ao público interno para atualização de informa-
ções pertinentes ao andamento dos trabalhos em geral;

Montagem de processos de Autos de INFRAÇÃO dos exer-
cícios de 2007 para  lançamento em Dívida Ativa;

Fiscalização em mais de 80 empresas pela auditoria fiscal;
Vistoria em 80 obras residenciais e comerciais para fiscalização;
Início da fiscalização de estabelecimento em atendimento ao

Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público
do Trabalho,visando a inibição do trabalho infantil e a violação
dos direitos da criança e adolescente;

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

Através do plano de cargos e salários do magistério, 553 pro-
fessores adquiriram 20% a mais no salário por titulação;

Oferecimento de alimentação escolar com qualidade e quanti-
dade suficiente para atender as necessidades dos alunos da rede
municipal de ensino;

Oferecimento de alimentação escolar diferenciada para os alu-
nos que apresentam algum tipo de patologia;

Atendimento a 337 alunos, jovens, adultos, idosos analfabe-
tos, deficientes mentais e pessoas com surdez, pelo Programa
Brasil Alfabetizado;

Capacitação de 50 professores-alunos, nos cursos “Forma-
ção de Professores em Educação Especial” e “Abordagens e Ten-
dências na Área de Altas Habilidades/Superdotação”;

Oferecimento do Curso de formação à distância em “Atendi-
mento Educacional Especializado” para 15 professoras-alunas, o
curso atende o Município-polo Barreiras , LEM, Angical e Ria-
chão;

Realização do IV Seminário de Educação Inclusiva, com a
participação de 33 município;

Implementação de 4 salas de recursos multifuncionais para o
atendimento educacional especializado sendo elas: Escola do Par-
que, Colégio Otávio Mangabeira, Padre Vieira e Escola Luiz de
Freitas Lima;

Ampliação do nº de intérpretes em libras, intérprete guia para
atender as salas de aula e de recursos multifuncionais;

Abertura de 7 turmas de EJA na zona urbana, sendo 3 no turno
vespertino (escola do Parque, Otávio Mangabeira e Cleonice Lo-
pes;

Abertura de 17 turmas na zona rural;

Reativação do Grêmio Estudantil;
Implantação do PROERD- Programa Educacional de Resis-

tência às Drogas, em parceria com a Polícia Militar;
I Encontro Pedagógico 2008: A Escola Pública: minha prática

social;
II Encontro Pedagógico 2008: Discutindo Método, Conteú-

do e Forma da Escola Pública;
Formação Continuada: Eco-educação em parceira com o CON-

DEMA – formação de 40 professores na área de educação ambien-
tal;

Formação Continuada: Olhares Atentos à Educação Infantil
– parceria com a UNEB;

Formação Continuada: Capacitação de 77 professores da EJA
– parceria com o CEFET;

Formação Continuada à Distância: Formação de 50 gestores
nas ações do FNDE, PDDE, PNAE, PNATE e PLI;

Projeto EDUCAMPO – Inserção de conteúdos agrícolas e
ambientais na grade curricular de escolas da zona rural;

Projeto PREVFOGO – Formação de professores em co-
nhecimento que combatem as queimadas no cerrado;

Projeto PÉ DE JABUTICABA – Em parceria com o Banco
Rabobank, foi oferecida formação para professores de 3ª e 4ª
séries em escrita e leitura de texto, e aquisição de 3.721 livros
paradidáticos;

PRÓ LETRAMENTO – formação continuada para coorde-
nadores pedagógicos nas áreas de linguagem e matemática;

Em parceria entre o Município e a L.D.A, foram concedidas
300 bolsas aos professores do município, com 60% de descon-
to no Curso de Pós-graduação nas áreas de: Gestão Escolar;
Docência em Educação Infantil e Ensino Fundamental; História e
Geografia com ênfase em Educação Ambiental;

Implantação do Programa de Acompanhamento do Sistema
de Ensino Municipal – PASEM;

Aquisição de material pedagógico, livros didáticos e brinque-
dos para a educação infantil da zona urbana e rural;

Matrícula de 20.242 alunos;
Aquisição de: 5000 carteiras escolares; 170 jogos de Educa-

ção Infantil; 200 cadeiras e 300 mesas para professores;
Aquisição de 10 computadores para  escolas, Palácio das

Artes de Biblioteca;
Aquisição de 1000 Kits escolar para os professores, com-

posto de: 2 uniformes, bolsa p/ guardar materiais e garrafas de
água para hidratação das cordas vocais;

Aquisição de 36.000 uniformes p/ os alunos da Rede Municipal;
Reforma de 23 escolas;
Aquisição de 5 bombas d’água para atender as escolas da

zona rural;
Inauguração dos novos prédios escolares: Colégio Padre Vi-

eira; Centro de Educação Infantil Municipal João Paulo II e Es-
cola Municipal Alcyvando Liguori da Luz;

Implantação de Laboratório de Informática no: Centro de Edu-
cação Infantil João Paulo II, com 13 computadores; Colégio Padre
Vieira, com 20 computadores e Escola Juarez de Souza, com 10
computadores – este em parceria com Banco do Brasil;

Implantação do cinema e biblioteca itinerante, atendendo à 200
alunos por semana, nas escolas e comunidade da zona urbana e
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rural;
Matrícula de 800 pessoas nas modalidade de natação, futsal e

futebol;
Realização da Liga Barreirense de futebol – 24 times dos bairros

da periferia foram contemplados;
Parceria p/ realização de 1ª corrida rústica entre crianças e

adultos – premiação para 05 vencedores.

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

Pintura de 10.402,92 m² de meio fio;
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;
Reposição de 1.048 lâmpadas, 300 reatores, 539 relês, 111

bases, 64 braços, 80 luminárias, 26 bocais e 159 m de fio e ma-
nutenção em 45 postes da iluminação pública (zona urbana e ru-
ral);

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

Foram realizadas, 28 fiscalizações de Poluição Sonora.
Concessão de 06 Licenças Simplificadas ou Autorizações Am-

bientais;
Continuidade do Projeto “100 Mil Mudas”, foram plantadas

280 mudas no quadrimestre;
Realização de passeios gratuitos aos atrativos turísticos do Mu-

nicípio para os turistas que visitaram BARREIRAS durante os

festejos de momo;
Stand no circuito do carnaval para divulgação de informações

turísticas locais;

Secretaria de Desenv. Econômico e Agronegócio
(Secretário Sr. José Araújo de Sá Teles)

Organização e acompanhamento do Carnaval 2008;
Organização e execução da Feira do Peixe, em parceria com

a Cooperativa de peixes e pescadores, sendo comercializado 80
toneladas de pescado;

Reunião com os associados da Cooperativa de Leite, buscan-
do uma solução para a comercialização do leite com preço razo-
avel;

Reunião com lacticínios de Serra Dourada e de LEM, onde a
Cooperativa de Leite entendeu que a solução é a organização em
associações ou cooperativas;

Em parceria com a Coodevasf, foram analisados pontos geo-
désicos para serem instalados 54 tanques para a criação de tilá-
pias. Os tanques serão administrados pelas associações da re-
gião do Rio Branco e Rio de Janeiro;

Acompanhamento do experimento de pinhão manso e mamo-
na – parceria com a UNEB;

Em parceria entre EBDA, Sindicato Rural e Prefeitura, foram
distribuídas 10 Kg de semente de feijão, 20 Kg. de milho e 5 Kg
de mamona, para 180 famílias. Os resultados foram bastante po-
sitivos para as famílias e para o programa;

Atendimento a 103 famílias em 13 localidades rurais pela pa-
trulha mecanizada rural, através de 804 (Horas/Máquinas) em
serviços realizados como: gradagem e roçagem.
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Controladoria Geral do Município
(Controlador Carlos Alberto Leitão Ferraz)

Pesquisas e cálculos do custo da cesta básica em Barreiras
nos meses de Janeiro, fevereiro, março e abril;

Exame preliminar quanto à regularidade da comprovação da
aplicação de adiantamento (fundo fixo) do gabinete do Prefeito,
conforme resolução nº 1197/06 do TCM.

Elaboração dos relatórios de gestão ref. aos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril, conforme art. 17 da Resolução nº 1.120/
05 do TCM;

Elaboração do relatório de gestão referente ao exercício 2007,
conforme a Constituição Federal, art. 74 e 75, incisos I a IV,
Constituição Estadual, art. 90, incisos I a IV, Resoluções nºs. 1060/
05 e 1120/05 do TCM e Lei Federal 4.320/64;

Análise prévia de 3.922 (três mil, novecentos e vinte e dois)
processos de empenho para pagamentos, que correspondem a
uma média mensal de 980 processos analisados.

Secretaria Municipal de Saúde
(Secretária Edda Cilene de Carvalho)

Saúde da Mulher
Foram realizados 10.267 procedimentos voltados para a área

de atenção à saúde da mulher, entre eles: coleta de material cito-
patológico, tratamento de lesões identificadas, realização de exa-
mes de ultrasonografia;

Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS
No período de janeiro a abril de 2008 foram realizadas ativi-

dades externas, como a seguir: ações educativas, coleta de carga
viral, realização de exames e distribuição de preservativos. Fo-
ram realizados 816 procedimentos pelo programa.

Saúde do Idoso
Foram realizados 29.368 procedimentos em idosos acima de

60 anos.
Saúde da Criança
Foram realizados 26.006 procedimentos em crianças de 0 a

15 anos incompletos.
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Saúde do Adolescente
Foram realizados 16.045 procedimentos em adolescentes de

15 a 21 anos incompletos.

Saúde Bucal
Foram realizados 996 procedimentos odontológicos.
Projeto de Redução da Mortalidade Materna e Infantil
Com o objetivo de reduzir a Mortalidade materna e infantil no

Município, vem-se desenvolvendo um constante trabalho de cons-
cientização junto às gestantes sobre a importância do pré-natal,
reduzindo assim os problemas relacionados à prematuridade, anó-
xia e septicemia nos recém nascidos.

Disponibilização de médico pediatra na sala de parto da Ma-
ternidade Municipal de Barreiras e Centralização do atendimento
da gestante de risco.

Foram realizados 591 partos no período, sendo 432 normais
e 159 cesarianos.

Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus
Com o objetivo de reduzir a Hipertensão Arterial e o Dia-

betes Mellitus foi  realizado o cadastramento e acompanha-
mento regular dos pacientes do HIPERDIA, acompanhamen-
to do consumo feito através das fichas do PACS, ações edu-
cativo-preventivas com o objetivo de contribuir para a redu-
ção dos índices, farmacoterapia, encontros mensais nas uni-
dades com pacientes cadastrados e profissionais de saúde e
consultas com médicos, enfermeiras, nutricionistas. O progra-
ma acompanha  1.581 pacientes, sendo 243 diabéticos e 1.338
hipertensos.

Tuberculose e Hanseníase
Em relação a tuberculose, a Secretaria Municipal de Saúde

examinou e realizou exames de Baciloscopia de escarro em
74 pacientes sintomáticos respiratórios. São 07 o número de
pacientes diagnosticados, acompanhados e que entraram em
tratamento, sendo a taxa de cura atual de 85,7%. Além de
realizar ações educativas, fornecer medicamentos e buscar os
faltosos.

Em relação a hanseníase, estavam em tratamento 45 pacientes
no primeiro quadrimestre de 2008, e também foram desenvolvi-
das ações educativas, fornecimento de medicamentos e realiza-
ção de curativos. A taxa de cura atual é de 91,9%.

Saúde Mental
Foram realizados pelo CAPS 19.030 procedimentos especi-

alizados, além de oficinas terapêuticas, atendimento individual de
psicoterapia, psiquiatria, assistência social e enfermagem.

O CAPS vem alcançando o objetivo de reinserção do paci-
ente na sociedade, bem como uma maior responsabilidade frente
ao tratamento.

Saúde do Trabalhador – CEREST (Centro de Referência em

Saúde do Trabalhador
O programa possui aproximadamente 400 trabalhadores ca-

dastrados e desenvolveu ações de vigilância e educativas, bem
como a realização de consultas e encaminhamento dos trabalha-
dores acometidos por acidentes e doenças do trabalho. Foram
realizados 361 procedimentos especializados pelo CEREST.

Saúde da Pessoa com Deficiência
Através da equipe multiprofissional, composta por Neurolo-

gista, Ortopedista, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Assistente
Social, Nutricionista, Psicóloga e Enfermeira, foram realizados
5.513 procedimentos no CEPROESTE.

Vigilância Alimentar e Nutricional
Através do SISVAN, foram realizadas ações educativas e a

busca pela suplementação medicamentosa de ferro e ácido fólico
à Gestantes a partir da 20ª semana de gestação e puéperas após
o 3º mês pós-parto, assim conseguindo reduzir se anemia à estas
pacientes.

Assistência Farmacêutica
A assistência farmacêutica vem trazendo melhoria da qualida-

de e distribuição racional e segura de medicações. É importante
salientar a presença de Profissional Farmacêutico nos Programas
de Hanseníase, Tuberculose, CAPS e Maternidade.

Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários
São 11.172 famílias cadastradas e atendidas pelo Programa de

Saúde da Família. Foram realizados no um total de 152.686 pro-
cedimentos.  O programa conta com 11 ESFs e 212 agentes co-
munitários de saúde.

Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças
A VIEP desenvolveu ações de vigilância à saúde a partir da

notificação dos agravos, realizando as medidas de prevenção,
controle, tratamento e acompanhamento.

Realizou, também,  campanhas de vacinação, ações educati-
vas, capacitação em unidades de saúde e o controle do tracoma.

Vigilância Sanitária e Ambiental
     Foram implementadas diversas ações nas áreas de Vigi-

lância Sanitária, fiscalização de notificação de terrenos baldios,
zoonoses, leishmaniose, endemias, dengue, chagas, programa de
erradicação do triatoma sp. na zona rural, esquistossomose, ati-
vidades do núcleo de educação popular em saúde e campanha
anti-rábica.

Farmácia Popular
     Maior divulgação da Farmácia Popular e seus medicamentos
contribuiu para um aumento do número de prescrições, totalizan-
do 19.357 prescrições no período, com a média de 4.839 pres-
crições atendidas mensalmente.

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


