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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

O Colégio Municipal José da Costa Bor-
ges, localizado no Centro de Barreiras, rea-
lizou na última quinta-feira, 02, o I Fórum
Social – Trabalho e Educação na Economia
Global, no Centro Cultura, em Barreiras.

O Fórum reuniu aproximadamente 80
alunos entre alunos da 8ª série do Colégio e
outros convidados das escolas públicas, e
teve como principal objetivo a concretiza-
ção de um momento de discussão, articula-
ção, cooperação e planejamento coletivo de
atividades relacionadas ao trabalho, educa-
ção e a cidadania.

Segundo a diretora da escola Valéria Li-
bório, a idéia do Fórum surgiu da necessi-
dade de ampliar a discussão sobre proble-
máticas levantadas pelos alunos da 8ª série,
ao lerem, no decorrer da unidade, os livros
‘O trabalho na Economia Global’ e ‘A Re-
volução dos Bichos’. “Essa leituras foram
fundamentais para desencadear nos jovens
a percepção de que estão inseridos em uma
sociedade capitalista, que exige profissionais
cada vez mais qualificados e atentos à rea-
lidade que os cerca”, destacou a diretora,

Costa Borges realiza I Fórum Social

durante apresentação do projeto.
Pela manhã, a programação, além de

apresentações musicais, contou com várias
palestras com profissionais da área de edu-

cação e psicologia, fundamentais para a cul-
minância do evento. “Agora vejo o merca-
do de trabalho com outros olhos, ouvi em
uma das palestras, que antes da escolha
profissional, é necessário que a gente se
conheça para não optar por uma profissão
que não nos satisfaça, isso é muito sério”,
ressaltou a aluna Munira Rocha.

Na oportunidade, a secretaria de educa-
ção Iara Xavier, que também ministrou a
palestra ‘Trabalho e Educação na Econo-
mia Global’, parabenizou a iniciativa da es-
cola, por ter ‘saído na frente’ no sentindo
de ampliar a discussão da sala de aula, tra-
zendo para um fórum.

 “Esse debate é muito importante, pois
muitos alunos terminam o ensino médio sem
nenhuma perspectiva de carreira profissio-
nal. Esta é, na verdade, uma orientação pro-
fissional que pretendemos oferecer todos os
anos”, disse a coordenadora pedagógica
Cristina Reis.

Na parte da tarde, os alunos participa-
ram de uma mesa redonda e oficinas de
artes, onde foram traçados planos de ação
para a vida profissional de cada estudante.

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

FOTOS WASHINGTON LUIZ

O plenário do Centro Cultural de Barreiras esteve repleto de alunos de escolas da rede
municipal de ensino

A secretária de educação Iara Xavier ministrou palestra ‘Trabalho e Educação na economia
Global’
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 549, de 22 de setembro de 2008.

Exonera do cargo de Chefe do Setor de Ações
Sócio-Educativas

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, re-
solve:

Art.1º Exonerar, do Cargo em Comissão NH6, Setor de Ações
Sócio-Educativas, a Srª Eliene Pereira de Souza, lotada na Secreta-
ria 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 547, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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 e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
I, a Srª. Maria Silvia Lourdes da Silva Brandão, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0307472.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo segundo dia do mês de Setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível I, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Maria Silvia Lourdes da Silva Brandão, CPF
418.742.935-20, RG 04.112.546-00 SSP/BA, filha de Deusdedit Go-
mes da Silva e Maria de Lourdes da Silva oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-

lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção 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 apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acúmulo 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Silvia Lourdes da Silva Brandão
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 548, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professor Nível I

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 e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor Nível I,
o Sr. Atauan Soares de Queiroz, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0302684.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professor Nível I, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Atauan Soares de Queiroz, CPF 005.791.095-26, RG
11.549.478-23 SSP/BA, filho de Abedias de Queiroz e Ana Soares de
Queiroz, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
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pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Atauan Soares de Queiroz
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 550, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Subcoordenadora de Ensino

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 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
para a Subcoordenadoria de Ensino, a Srª. Eliene Pereira de Souza,
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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para a Subco-
ordenadoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, símbolo
NH5, a Srª Eliene Pereira de Souza, CPF 602.093.055-68, RG
4.690.616 SSP/BA, filha de Gentil Lima de Souza e Luiza Pereira
Lima, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, 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 Acu-
mulação 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliene Pereira de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 555, de 30 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, professor  Nível IV

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, combinada
com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar a pedido, o Sr. Jeferson de Jesus Silva, do
Cargo de Professora Nível IV, lotada na Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com matrícula nº 6066 e admitido
em 20 de dezembro de 2004.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 29 de
setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

Art.3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 551, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia para a Coordenadoria de Planejamen-
to e Gestão

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 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
para a Coordenadoria de Planejamento e Gestão, a Srª. Valdinéia
Marques de Souza, lotada na Secretária de Educação, Cultura, Es-
porte 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para a Coorde-
nadoria de Planejamento e Gestão, símbolo NH4, a Srª. Valdinéia
Marques de Souza, CPF 917.961.805-72, RG 08.006.336-52 SSP/
BA, filha de Valdeci Marques de Souza e Terezinha de Jesus Santos
Souza, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, 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 Acu-
mulação 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, 22 de etembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Valdinéia Marques de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 423, de 09 de Setembro de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a empresa Auto Posto Center
Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2008-
0039/TEC/LS-0036 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa Auto Posto Center Ltda., cujo nome fantasia é
Posto Sabrina IV, inscrita no CNPJ sob nº. 08.113.064/0002-91, lo-
calizada à Avenida Clériston Andrade, nº 1.007, Centro, nesta cidade
de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de comér-
cio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automoto-
res, com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 75
m3 (setenta e cinco metros cúbicos), loja de conveniência, restauran-
te/lanchonete, troca de óleo e aluguel de pontos comerciais, median-
te o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR – Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo e, conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para
postos de combustíveis;

II – Apresentar a SEMATUR, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
o Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

III – Em operação, manter em condições adequadas de funciona-
mento os equipamentos e sistemas de detecção e proteção contra va-
zamentos, derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques
subterrâneos e tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e
respiros dos tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR e às Normas Técnicas da ABNT
pertinentes;

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos cami-
nhões para os tanques subterrâneos;

V – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema separa-
ção Água/Óleo que servem as ilhas de abastecimento, devendo ser
coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou
disposição final em instalação com Licença Ambiental;

VI – Após construção, manter as canaletas de drenagem da ilha de
abastecimento de combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia;

VII – Deverá implantar o referido Auto Posto conforme exigênci-
as da Norma Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento
ambiental de atividade de comércio varejista de combustíveis e lubri-
ficantes derivados de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº
3572 de 17 de fevereiro de 2006;

VIII – Em operação, manter as câmaras de contenção de descar-
ga selada de combustíveis permanentemente limpas e secas, bombe-
ando imediatamente para os tanques os combustíveis que eventual-
mente derramarem quando do descarregamento;

IX – Informar imediatamente a SEMATUR, quando da ocorrência
de vazamento;

X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento
deverão estar em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151
da ABNT, conforme Resolução CONAMA nº. 01/90;

XI – Realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os co-
nhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de

risco e para a fiscalização;
XII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso de

vazamento de combustível;
XIII – Instalar, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

poços de monitoramento das águas subterrâneas no entorno do SASC
(Sistema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis), obedecen-
do a NBR Nº. 13.786, como medida de controle ambiental;

XIV – Apresentar em um prazo de 90 (noventa dias) o registro
para comercialização de combustíveis expedido pelo ANP – Agência
Nacional de Petróleo;

XV – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos
os documentos autorizatórios para a localização, implantação e opera-
ção da atividade de auto posto de combustíveis;

XVI – Requerer previamente a SEMATUR a competente licença,
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 1º, inciso
II do Decreto nº 8.169 de 22/02/02, que altera o Regulamento da Lei
nº 7.799/01.

Art. 2º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos do-
cumentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima cita-
dos, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos
demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos
Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 423, de 09 de Setembro de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a empresa Auto Posto Center
Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2008-
0039/TEC/LS-0036, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa Auto Posto Center Ltda., cujo nome fantasia é
Posto Sabrina IV, inscrita no CNPJ sob nº. 08.113.064/0002-91, lo-
calizada à Avenida Clériston Andrade, nº. 1.007, Centro, nesta cidade
de Barreiras – BA, para localização, implantação e operação de comér-
cio varejista de combustíveis e lubrificantes para veículos automoto-
res, com capacidade total de armazenamento de combustíveis de 75
m3 (setenta e cinco metros cúbicos), loja de conveniência, restauran-
te/lanchonete, troca de óleo e aluguel de pontos comerciais, mediante
o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

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.

Eduardo Vencato Lena
Assessor de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora
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FOTO EDUARDO LENAA Autarquia Saneamento Básico do Mu-
nicípio de Barreiras – Sanab esclarece a po-
pulação que no mês de agosto, algumas con-
tas de água foram faturadas com o consu-
mo elevado. Isso ocorreu devido a uma al-
teração de programação na rotina de críti-
ca de faturamento.

A função desta rotina é informar consu-
mos fora da média histórica, tanto para mais
quanto para menos. O não funcionamento
desta rotina provocou erros em um dos lo-
tes de contas, gerando números excessivos.
O problema foi detectado e devidamente
corrigido pela equipe de analistas da Sanab.

A Sanab informa ainda que mantém a
menor tarifa de cobrança de água para Bar-
reiras porque não está cobrando a taxa de
esgoto, paga anteriormente pela população
dos bairros atendidos pela rede de esgota-
mento sanitário. A taxa antes cobrada, re-
presentava 80% e 45% (conjuntos habita-
cionais) do valor da conta.

De acordo com Carla Cordeiro Zuttion,
superintendência da Sanab, a cobrança era
ilegal e só voltará a ser cobrada após auto-
rização por meio de lei municipal que a re-
gularize. Mesmo assim, segundo a superin-
tendência, a intenção é formular uma pro-
posta de tabela progressiva com base em
estudo prévio do impacto dessa cobrança
sobre a renda da população e também, le-
vando-se em conta os custos operacionais
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do sistema.
A Sanab reafirma ainda que a tarifa apli-

cada em Barreiras é mais barata porque não
adotou o aumento de preços repassado pela
Embasa no início de junho deste ano que
efetivou uma elevação de cerca de 11% no
valor das contas de água. A tabela utilizada
pela Sanab é a anterior ao aumento.

A Sanab se coloca à disposição dos bar-
reirenses para esclarecer qualquer dúvida.

Basta entrar em contato pelos telefones:
3611-3605 e 0800-2840014.


