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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO ARQUIVO/ASCOM

A Universidade Federal da Bahia
deu início ontem aos trabalhos aca-
dêmicos de 2009, com aula inaugu-
ral ministrada pelo reitor Naomar Al-
meida. No evento, que contou  coma
participação de estudantes e profes-
sores, a prefeita de Barreiras, Jusmari
Oliveira, assegurou  à comunidade
acadêmica o asfaltamento da via de
acesso ao Campus Edgar Santos.
Prefeitura e UFBA também serão
parceiras do Plano de Saneamento
Ambiental de Barreiras. Outro assun-
to discutido foi a criação da Univer-
sidade Federal do Oeste da Bahia, a
partir do desmembramento do Cam-
pus da UFBA.

Como apoio da prefeitura, o Credi-
bahia, programa de crédito destinado a
pequenos empreendedores, liberou
este início de ano 80 novos contratos
de financiamento. São linhas de crédi-
to voltadas para incremento de negóci-
os que variam de R$ 200 a R$ 5mil.

Começam os trabalhos acadêmicos da UFBA
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Crédito para pequenos empreendedores
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

FOTOS DIVULGAÇÃO

De janeiro até agora, 80
novos contratos foram assi-
nados por microempresários
do município junto à agência
do Credibahia. Funcionando
há seis anos em Barreiras, o
Programa de Microcrédito é
uma  parceria entre Governo
do Estado, Prefeitura Muni-
cipal, Agência de Fomento do
Estado da Bahia - DESEN-
BAHIA, Secretaria do Tra-
balho, Emprego, Renda e
Esporte - SETRE e SE-
BRAE. O objetivo é apoiar o
desenvolvimento sustentável
dos municípios baianos, por
meio da concessão de crédi-
to orientado para o cresci-
mento e consolidação dos
empreendimentos de peque-
no porte.

Com mais de 152 postos
instalados em todo o estado,
o Credibahia atende a 151
municípios. Em Barreiras a
parceria com a atual adminis-
tração este início de ano já
marcou um novo momento
para a geração de renda de
pequenos empresários. Na
semana passada, a prefeita
Jusmari Oliveira participou
da assinatura de 80 novos
contratos de financimento. E
a expectativa é que até o fi-
nal deste ano a liberação de
recursos chegue a 1 milhão
de reais.

"Esse dinheiro é destina-
do a todos os pequenos co-
merciantes que tenham dese-
jo de crescer", ressalta a pre-
feita. Para ela, os contratos
assinados consistem em
oportunidades reais de con-

Mais 80 novos contratos assinados
no Credibahia de Barreiras

cretização de negócios. "É
nossa meta dar um suporte
para que esses cidadãos con-
sigam gerar emprego, ao in-
vés de ficar nas filas, pedin-
do emprego", diz.

O valor dos contratos as-
sinados por pequenos empre-
endedores varia de R$ 200 a
R$ 5mil, dinheiro destinado a
capital de giro e incremento
dos negócios. "A gente já tem
um comércio e com esse di-
nheiro vai crescer mais um
pouco", diz Raimundo Xavi-
er, um dos beneficiados com
a linha de crédito.

Suporte - A Prefeitura de
Barreiras tem papel essen-
cial na consolidação da par-
ceria com o Credibahia. É
responsável pela estrutura-
ção da agência, disponibili-

zação dos agentes de cré-
dito para acolhimento e aná-
lise das propostas de finan-
ciamento, e pelo acompa-
nhamento sistemático dos
empreendedores. "Essa es-

tratégia é fundamental para
o sucesso do programa. E
a prefeitura dá essa susten-
tabilidade", fala a coordena-
dora do Credibahia, Arleide
Rodrigues.

O apoio ao pequeno empreendedor fortalece a economia re-
gional

Micro empresários contam com recursos para o incremento dos próprios negócios

FOTOS RONALDO CARVALHO
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GABINETE DA PREFEITA

PROJETO DE LEI Nº. 005, de 18 de março de 2009.

Autoriza o Poder Executivo a instituir, em con-
junto com o Estado da Bahia e demais municípi-
os autorizados legalmente, Fundação Estatal
Saúde da Família do Sistema Único de Saúde do
Estado da Bahia.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, em conjunto
com o Estado da Bahia, fundação pública com personalidade jurídica
de direito privado,  denominada Fundação Estatal Saúde da Família da
Bahia, entidade jurídica sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de
utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária
e financeira e prazo de duração indeterminado, ficando sujeitas ao
regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos de
assistência social quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas, tributários e fiscais, observadas as regras desta Lei.

Parágrafo único. A Fundação terá sede e foro na cidade de Salva-
dor, estado de Bahia.

Art. 2º. A Fundação terá por finalidade desenvolver, em conjunto
com o Estado e demais municípios, ações e serviços de assistência à
saúde de atenção básica do município, em especial, os serviços refe-
rentes à estratégia de Saúde da Família do Sistema Único de Saúde do

Estado da Bahia – SF-SUS-BAHIA.
Art. 3º. A constituição da Fundação, sob a forma de fundação

pública com personalidade jurídica de direito privado lavrada por es-
critura pública, de acordo com o disposto no Código Civil, se efetivará
com o registro de seus atos constitutivos, no competente Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Salvador, Estado da Bahia e
para os efeitos notariais e outros, a Fundação se regerá pelo seu
estatuto social, aprovado em reunião de instituição da fundação.

Art. 4º. A Fundação se regerá pelos seus estatutos, aprovados
pelo Conselho Curador o qual deverá aprovar as suas futuras altera-
ções, ouvido o Conselho Interfederativo da Fundação, não sendo
viável a alteração das finalidades da Fundação.

Parágrafo único. O Conselho Interfederativo, do qual obrigatoria-
mente o Município, participará, deverá ser ouvido, permanentemente,
sobre todos os aspectos de gestão da estratégia da Saúde da Família
da Fundação.

Art. 5º. O estatuto da Fundação disporá sobre seu patrimônio,
receitas, sistema de governança, estrutura, competências dos seus
órgãos, sistema de fiscalização e controle, compras de bens e servi-
ços, as atribuições dos seus dirigentes, substituição dos membros, a
periodicidade das reuniões dos Conselhos e demais aspectos organi-
zacionais da Fundação, inclusive seu plano de emprego e salário e os
empregos permanentes e em confiança e que a extinção da Fundação
dependerá de lei de seus instituidores, devendo o seu patrimônio ser
incorporado proporcionalmente ao patrimônio de cada ente institui-
dor, conforme dispuser o Conselho Curador reunido extraordinaria-
mente em conjunto com o Conselho Interfederativo.

§ 1º. A Fundação prestará contas ao Município do cumprimento
de suas obrigações e metas pactuadas no contrato de gestão e demais
aspectos de sua gestão técnica, econômica e financeira.

§ 2º. Fica o Município autorizado a aprovar que a supervisão ins-
titucional da Fundação se fará pela Secretaria de Estado da Saúde e
que o regime de contratação de seu pessoal será pela CLT, mediante
concurso publico.

Art. 6º. O estatuto da Fundação deverá, ainda, conter a obrigatori-
edade de submeter à apreciação dos órgãos de controle interno desse
município e ao Tribunal de Contas do Estado das contas relativas a
cada exercício fiscal.

Art. 7º. Fica o Município autorizado a firmar contrato de gestão
com a Fundação para desenvolvimento de atividades da Saúde da
Família do Sistema Único do Estado da Bahia.

Parágrafo único.  A Fundação apresentará à Secretaria de Estado
da Saúde e às secretarias municipais contratantes, ao término de cada
exercício financeiro, relatório pertinente à execução do contrato os
quais deverão ser encaminhados pelas respectivas secretarias aos
seus conselhos de saúde.

Art.8º.  O Poder Executivo Municipal poderá ceder pessoal para a
Fundação, sem ônus para a origem.

Art.9º.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar
recursos para a instituição da Fundação e, mediante inventário, dis-
por sobre acervo técnico e patrimonial do Município para a Fundação,
necessários ao desenvolvimento de suas finalidades.

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Barreiras – BA, 18 de março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Ofício Gab n° 079/2009 Barreiras/Ba

Barreiras,18 de Março de 2009

A sua excelência a senhora

KELLY ADRIANA MAGALHÃES

Presidente da câmara municipal de vereadores
Barreiras-Ba

Assunto: Projeto de lei com número:005/2009.

Senhora presidente,

 Encaminho a Vossa Excelência para apreciação e votação com
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA , nesta augusta Casa Legislativa o
Projeto de Lei com número 005/2009, que “Autoriza o poder
executivo a instituir, em conjunto com Estado da Bahia e demais
municípios  autorizados legalmente, Fundação Estatal Saúde da
Família do Sistema Único de Saúde do Estado da Bahia”.

Com renovado protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Os trabalhos acadêmicos
de 2009, da Universidade Fe-
deral da Bahia, foram abertos
ontem, no Campus Edgar San-
tos, com uma aula inaugural
ministrada pelo reitor Naomar
Almeida. O evento contou com
a participação da diretora da
unidade local, Joana Luz, da
prefeita Jusmari Oliveira, vice-
prefeita Regina Figueiredo,
professores e centenas de es-
tudantes. Um dos assuntos
mais repercutidos na aula inau-
gural foi a criação da Univer-
sidade do Oeste da Bahia, a
partir do desmembramento do
Campus Edgar Santos.

O reitor Naomar Almeida
falou sobre os princípios bá-
sicos da UFBA, a exemplo da
inclusão social e também da
mudança que será feita no cur-
rículo pedagógico da institui-
ção. “A novidade é que, com a
mudança do currículo, os es-
tudantes agora vão poder se
transferir com mais facilidade,
o que não era permitido pelo
antigo modelo. Isso é bom
para os acadêmicos. Se al-
guém prestar vestibular para
Engenharia Civil e optar por
outro curso, como engenha-
ria ambiental, não vai mais pre-
cisar passar por outros exa-
mes", disse o reitor.

A prefeita Jusmari Oliveira
enfatizou a importância da
UFBA para o desenvolvimen-

Prefeitura e UFBA anunciam parceria

to da região e assegurou à uni-
versidade todo apoio do gover-
no municipal. No momento,
prefeitura e UFBA vão traba-
lhar na elaboração do Plano de
Saneamento Ambiental de Bar-
reiras, em que o município vai
contar com técnicos da Uni-
versidade. Acadêmicos ingres-
santes e veteranos também ou-
viram da prefeita que o muni-
cípio vai asfaltar o acesso ao
CAMPUS, atendendo à reivin-
dicação da comunidade estu-
dantil.

As obras no Campus Ed-
gar Santos, nova sede da Uni-
versidade Federal da Bahia,
estão bem adiantadas.  O Go-
verno Federal está investindo
na estrutura para que sejam
atendidos estudantes  de toda
a região e também de outros
estados. A UFBA atende hoje a

mais de mil universitários e
oferece à comunidade dez cur-
sos, como o de  Engenharia
Civil, Química, Geologia, Bio-
logia, Matemática e Geografia.

Autoridades e comunidade acadêmica lotaram o auditório do campus Edgar Santos

Lideranças se mobilizam para a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia

Governo municipal defende criação da Uni-
versidade Federal do Oeste da Bahia

Esta semana, diretores Universidade Federal da Bahia, a pre-
feita Jusmari Oliveira, a vice Regina Figueiredo, a presidente da
Câmara de Vereadores de Barreiras, Kelly Magalhães, prefeitos e
vereadores da região estiveram em Brasília para discutir, com o
Ministério da Educação, o processo de desmembramento  do Cam-
pus Edgar Santos, para que a Universidade Federal do Oeste da
Bahia se torne realidade, A reunião foi com a Secretária Nacional
de Ensino Superior, Maria Paula Dallari.   O Governo Municipal
está empenhado na viabilização da Universidade Federal do Oeste
da Bahia. “Fazemos a defesa e a articulação desta iniciativa por-
que é mais um  passo para que Barreiras se consolide como pólo
de produção de conhecimento. Apoiamos irrestritamente”, garan-
tiu a prefeita Jusmari Oliveira.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Por enquanto, na nova sede,
funcionam seis cursos, mas a
previsão é que as outras op-
ções sejam disponibilizadas em
pouco tempo.


