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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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A empresa de Saneamento Básico do Mu-
nicípio de Barreiras (Sanab) começou, desde
a última quinta-feira, 22, a distribuição das
primeiras faturas de água. Esta é a primeira
emissão, desde que a Autarquia Municipal
assumiu a gestão de água e esgoto de Barrei-
ras, no mês de maio.

Segundo a superintendente da Sanab Car-
la Zuttion, não haverá acúmulo de tarifas e
esta primeira conta refere-se a 10 dias de Maio
(20 a 30) e 30 dias de junho. “A leitura deste
mês, já foi efetuada. Assim, na próxima fatu-
ra, será cobrado o consumo mais 1/3 da tari-
fa mínima referente ao mês de julho que será
dividida em três parcelas. Tudo com o intuí-

SANAB - Primeiras faturas de água, começam a ser distribuídas

to de não penalizar o consumidor da nossa
cidade”, afirma.

As tarifas médias das contas residenciais
é de R$ 10,00 e um acréscimo de R$3,30, o
que totaliza R$ 13,30, que será pago até o
mês de outubro. “A partir do mês de novem-
bro, os valores serão reajustados”, assegura.
“Legalmente não poderíamos emitir uma fa-
tura de 10 dias de consumo, então, tivemos
que incluir na primeira conta, 1/3 da tarifa
mínima referente ao mês de maio, quando a
Sanab assumiu o sistema”.

O motivo que levou ao atraso das faturas
deve-se à transição de gestão entre as empre-
sas, onde a antiga responsável, não cumpriu
a liminar que determinava a transferência de
todo cadastro comercial dos consumidores,
“fato que nos obrigou a montar novamente
todo um banco de dados para então emitir as
primeiras faturas”, afirma a superintendente.

Sobre o benefício destinado à populção
carente, que possui uma tarifa mínima de

Obs.: Para o pagamento das contas, as pessoas devem procurar as agências do
Banco do Brasil ou as empresas credenciadas.

Multipag – Banco popular do Brasil , localizado no prédio da antiga Charme Mo-
das (Praça da igreja São João Batista)

Eletromóveis do Dantas – Avenida Antonio Carlos Magalhães (Centro)
Rail Bomboniere – Rua 26 de maio – centro (próximo ao Colégio Polivalente)
Milícia Modas – Rua Coronel Antonio Balbino, 213 – Centro
O Cimentão Básico – Rua José Bonifácio, 2239 - Centro
Para informações na Sanab ligar para: 0800-284-0014 e 3611-3605

R$5,20, a Sanab orienta os beneficiados a
procurarem o balcão de atendimento da em-
presa, após o recebimento da fatura. “Como
não recebemos o cadastro dos clientes da
antiga operadora do sistema, não sabemos
qauis famílias eram beneficiadas. Daí a ne-
cessidade de nos procurarem para efetuar um
novo cadastro”, alerta.

 “Uma diferença que os consumidores
logo irão notar é na não cobrança da taxa de
esgoto, em virtude de previsão legal”, diz Carla
e salienta, “para o município cobrar taxa de
esgoto, precisa de uma lei autorizativa. Como
prezamos pelos princípios da legalidade e do
respeito à coisa pública. Iremos aguardar um
texto que legalize a situação”.

Se ocorrer algum engano com os dados
que compõem a primeira fatura, a Sanab ori-
enta que os seus consumidores procurem a
empresa para efetuarem a correção imediata,
colocando-se à inteira disposição para resol-
ver qualquer eventualidade.
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GABINETE DO PREFEITO

COMUNICADO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, faz saber:
em virtude da candidata Srª Elci Gomes de Souza Silva, 2ª colocada
aprovada no concurso público do Edital 001/2007, para o cargo de
Professor IV – Geografia, inscrição nº 0319768, ter protocolado, na
Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas deste Município,
requerimento solicitando o seu deslocamento para o último lugar da
lista dos aprovados publicada no Diário Oficial do Município, do dia
12 de maio de 2008, republica a referida lista com a devida alteração
da ordem dos aprovados, conforme abaixo:

Barreiras 22 de agosto de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras

COMUNICADO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, faz saber:
em virtude da candidata Srª Vaneicia Soares Moura, 10ª colocada
aprovada no concurso público do Edital 001/2007, para o cargo de
Assistente Social, inscrição nº 0311830, ter protocolado, na
Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas deste Município,
requerimento solicitando o seu deslocamento para o último lugar da
lista dos aprovados publicada no Diário Oficial do Município, do dia
12 de maio de 2008, republica  a referida lista com a devida alteração
da ordem dos aprovados, conforme abaixo:

Barreiras 22 de agosto de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados nos cargos de: TÉCNICO EM RADIOLOGIA.

Barreiras, 25 de agosto de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

NOME: RG: Nº DE INSCRIÇÃO: RESULTADO: TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO: IDADE:
MARCIO LIMA CARVALHO - 318560 8.8 SEM EMPATE SEM EMPATE
JOEDINO DE SOUZA SILVA - 311349 8.5 SEM EMPATE SEM EMPATE
JEAN CARLOS DANTAS SILVA - 316511 8.3 SEM EMPATE SEM EMPATE
MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 304502 8.2 - 28 ANOS, 8 MESES
CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - 313825 8.2 - -
PAULO MARQUES FERREIRA - 320340 8.2 - -
MARCOS ADELINO DE SOUZA - 304164 8.1 6 ANOS, 5 MESES, 21 DIAS 29 ANOS, 8 MESES
JAIR SANTANA DA SILVA - 316503 8.1 3 ANOS, 11 MESES 37 ANOS, 9 MESES
EDIMAR DA SILVA SOARES - 312008 8.1 2 ANOS, 3 MESES 29 ANOS, 8 MESES
HELIOMAR REGIS PEREIRA - 307219 8.1 1 ANO, 4 MESES, 4 DIAS 37 ANOS, 3 MESES
FRANCISCO NUNES DA SILVA - 317808 8.1 - 46 ANOS, 3 MESES
DANIEL LUIZ SOUSA CORRÊA - 318557 8.1 - -
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OFÍCIO GAB Nº 196/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 22 de agosto 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 número: 019/2008

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta
augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei com número 019/
2008, que: “Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
do Município de BARREIRAS, para o exercício financeiro de
2008, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito
Suplementar, na foram e limites que indica, e dá outras
providências”, atendendo os princípios constitucionais,
conforme justificativa e cópia da planilha de estimativa para
Suplementação e do ofício 079/2008 em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 19 DE 22 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

“Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do Município de BARREIRAS, para o
exercício financeiro de 2008, no âmbito do
Poder Executivo Municipal, Crédito
Suplementar, na foram e limites que indica, e
dá outras providências”.

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 chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos
abaixo indicados:

a) Decorrente de superávit financeiro até o limite de 100%
(cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no
Art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei nº 4.320/64;

b) Decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 100%
(cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §
1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64;

c) Decorrente de anulação parcial ou total de dotação na forma
definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, até o limite
de 10% (dez por cento) das mesmas, conforme o estabelecido
no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64, e com base no Art.
167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 2º- Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os
registros necessários à execução desta Lei.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor nada data de sua publicação,
revogadas a disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº  19  DE 22 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

JUSTIFICATIVA

Levamos ao conhecimento desta Colenda Casa, que a
suplementação autorizada pela Lei Orçamentária Anual para o
exercício corrente e pelas demais leis autorizativas, aprovadas
posteriormente pelos magnânimos pares desta egrégia casa, foi
insuficiente para atender às demandas geradas ao longo desses
quase oito meses de execução orçamentária, e que o Município
de Barreiras, em virtude da ausência e/ou insuficiência de saldo
orçamentário em diversas dotações orçamentárias se encontra
impossibilitado de manter em diversos segmentos da
administração, os serviços inerentes ao Poder Executivo, inclusive
no que se refere aos serviços de caráter essencial e indispensável.
Portanto, face ao exposto, e certos de contar com a sensibilidade
e senso de responsabilidade, sempre emanado por parte dos
Ilustres Pares desta Casa, encaminhamos o Projeto de Lei para
abertura de Crédito Suplementar, na forma e percentuais indicados
no citado Projeto de Lei, para que possamos dar continuidade
nas ações de competência do Poder Executivo, sem que haja
qualquer prejuízo aos nossos munícipes, que do nosso ponto de
vista é para quem e por quem trabalhamos e portanto,
merecedores no mínimo do nosso maior respeito.

Nesta oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência os
protestos de elevado apreço.

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.


