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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

O contrato de repasse da folha salarial
dos funcionários da Prefeitura para o Ban-
co do Brasil, foi assinado na sexta-feira, 27,
no estande do Banco do Brasil, na 26ª Expo
Agroindustrial. O Banco do Brasil apresen-
tou uma proposta de aproximadamente R$
3 milhões e meio à Prefeitura. Esse valor,
segundo o prefeito do município, Saulo Pe-
drosa, será todo revestido em obras para
melhorar a infra-estrutura e a aparência vi-
sual da cidade.

“A nossa vontade sempre foi de fazer
muito mais pela nossa cidade, mas só ago-
ra no final do nosso governo, consegui-
mos essa parceria. Com muito trabalho
que temos pela frente, esperamos que a
cidade fique mais bonita, agradável e res-
pirável, pois o povo barreirense merece”,
disse o prefeito, que aproveitou para
agradecer a todos os que, junto com ele,
se empenharam para essa conquista.

Em Barreiras, o Banco do Brasil conta
com 30 terminais de atendimento. Segundo
o gerente regional, Carlos Alberto Rhoden,
este é o primeiro dos grandes negócios a
fechar em Barreiras, fazendo referência a
alguns projetos de investimentos na área de
pecuária. “Assim como o Banco do Brasil,
há 20 anos atrás, foi um dos grandes impul-
sionadores do desenvolvimento da agricul-
tura, queremos impulsionar o avanço da

Prefeitura assina contrato
junto ao Banco do Brasil

pecuária na região”. Para ele, essa parce-
ria do Banco do Brasil com a Prefeitura é
sinônimo de resgate, pois, o BB já foi res-
ponsável pelo pagamento dos funcionários
do município anteriormente e só agora con-
seguiu retomar essa parceria. “Agora te-
mos plenas condições de prestar um me-
lhor serviço aos seus clientes. Temos, hoje,
um banco mais ativo, mais dinâmico e isso
irá somar junto ao atendimento dos servido-
res da Prefeitura”, finalizou Carlos Alberto.

O servidor municipal, Samuel Rodrigues,
afirma que gostou da notícia, uma vez que o
Banco do Brasil, além de ter menores ta-
xas, tem um número de agências conside-
rável. “Todo lugar que a gente vai, tem Ban-
co do Brasil. Isso trás segurança, principal-
mente para mim, que vivo viajando”, decla-
rou Samuel.

A previsão é para que a próxima folha
de pagamento, em julho, já esteja sob a res-
ponsabilidade do Banco do Brasil.

O contrato foi assinado no estande do Banco do Brasil, no Parque de Exposições

O prefeito de Barreiras, Saulo Pedrosa e o gerente da agência do Banco do Brasil Carlos Alberto  Rhoden no momento da solenidade
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GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO  Nº 029, de 27 de junho de 2008.

“Altera o Decreto nº 055/2005 que re-
gulamenta a Lei 529/2001 de 15 de maio
de 2001 e dá outras disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando a necessidade de incentivar a implantação das
indústrias de pequeno e médio porte implementando o
desenvolvimento sócio econômico do município, medi-
ante a geração de emprego e renda, fonte alavancadora da
dignidade da pessoa humana,

RESOLVE:

Art. 1º - Modificar a redação do artigo 1º do Decreto
Municipal nº 055/2005 que regulamenta a Lei 529/2001
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Os benefícios fiscais criados pela Lei 529/
2001 de 15 de maio de 2001 serão deferidos, exclusiva-
mente às empresas que vierem a se instalar no Município
de Barreiras, desde que suas atividades guardem compati-
bilidade com as finalidades do setor industrial ou fomen-
tadoras do desenvolvimento deste e cujo processo produ-
tivo se esgote no âmbito do local desde que observado as
condições adiante apresentadas nos parágrafos 1º ao 4º
deste artigo.

§ 1º: Os benefícios fiscais deverão ser requeridos a Co-
missão Avaliadora Composta por: Prefeito Municipal e
três servidores efetivos, sendo um da Procuradoria e Dois
da Coordenadoria de Administração tributária. A comis-
são dará parecer, levando em consideração os benefícios
sócio econômicos advindos para o Município de Barrei-
ras com a instalação da empresa requerente. A comissão

será presidida pelo Gestor Municipal que terá o voto de
qualidade para o caso de desempate.

§ 2º: Um dos critérios sociais para a concessão do be-
nefício é a criação de no mínimo 20 (vinte) empregos di-
retos, que poderão ser escalonados no decorrer de 4 anos,
a partir da data de implantação, sendo que deverá ser cria-
do pelo menos 5 empregos no primeiro ano, 5 no segun-
do, 5 no terceiro e 5 no quarto ano.

§ 3º: Para ser concedido o benefício fiscal é indispen-
sável à comprovação de regularidade fiscal, bem como de
regularidade com as normas de segurança e medicina do
trabalho, com as normas de postura e de vigilância sanitá-
ria e ainda com a legislação ambiental, trabalhista, previ-
denciária e outras que se fizerem necessárias a critério da
comissão avaliadora que visem o bem estar social.

§ 4º: a empresa requerente deverá firmar protocolo
de intenções com o Município estabelecendo prazos
para a realização de providências incentivadoras e ala-
vancadoras das melhorias da economia do Município a
ser efetivada pelo requerente que pretende os benefíci-
os da Lei 529/01”.

Art. 2º - Os pedidos de isenção, arrimados na lei em
tela, serão apreciados no prazo máximo de 30 dias úteis,
se for o caso.

Art. 3º - Para as empresas instaladas após a publicação
da Lei 529/2001, os efeitos do presente  decreto poderão
retroagir à data  da publicação da referida Lei de Isenção,
por determinação da Comissão Avaliadora.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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O pavilhão do Centro das Indústrias do
Oeste da Bahia (Ciob), ficou pequeno para
a quantidade de pessoas que queriam pre-
senciar a assinatura do Decreto 029.

A cerimônia aconteceu no domingo, 29,
no encerramento da 26ª Expo Agroindus-
trial, com a finalidade de concretizar um
compromisso que incentiva a instalação, no
município de Barreiras, de pequenas e mé-
dias indústrias, dando início a um novo tem-
po de portas abertas ao progresso. Na
oportunidade o prefeito municipal, Saulo
Pedrosa, assinou oficialmente o Decreto
029 de 27 de junho de 2008, que altera o
Decreto nº. 055/2005 regulamentando a Lei
529/2001 de 15 de maio de 2001 e dá ou-
tras disposições para a regularização da
Lei 529/2001.

O prefeito ressaltou a importância de
incentivar essas novas indústrias. “O incen-
tivo à instalação de novas indústrias vai ge-
rar emprego e renda. Os moradores do Oeste
da Bahia precisam de trabalho e a indústria
pode proporcionar isso”.

Para o presidente do Ciob, Pedro Tassi,
“a Exposição foi uma vitrine aberta para a
indústria que não pode se fechar. Dr. Saulo
Pedrosa tem se mostrado um parceiro da
indústria e nós agradecemos seu empenho
em fortalecer este setor”.

Prefeito assina Decreto da Lei que incentiva
as pequenas e médias indústrias

Na 26ª Expo Agroindustrial, 24 indús-
trias de Barreiras fizeram questão de par-
ticipar do evento e foi uma das áreas de
maior movimento no Parque Engenheiro
Geraldo Rocha. Instalado dentro da área
da Agricultura Familiar, o Ciob chamou a
atenção pelo atendimento à população e

número de participantes que expuseram
produtos e serviços, como: alimentação,
móveis, refrigeração, telefonia. Para os vi-
sitantes f,oi possível ver de perto a evolu-
ção do setor industrial em nossa cidade. O
novo Decreto vai facilitar as negociações
para instalação.

FOTOS WASHINGTON LUIS

Saulo Pedrosa, Emerson Cardoso, José Sá Teles e Pedro Tassi

Os estandes das indústrias foram muito frequentados durante a feira


