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Começa hoje a maior
festa popular da região

Com grandes atrações e uma estrutura moderna, o Carnaval de Barreiras irá fazer a alegria de milhares de foliões. Serão cinco dias de pura animação, desde o circuito
Aguinaldo Pereira, passando pelo Centro Histórico, até
o Balneário dos Três Bocas. A atual gestão também buscou incentivar a geração de emprego e renda durante a
folia momesca, por meio do shopping do empreendedor.
Página 02

Turistas poderão desfrutar das belezas naturais de Barreiras durante os dias da folia. O acesso às cachoeiras do
Acaba Vida e do Redondo, após melhorias de infraestrutura no local, será liberado nesse final de semana .
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Vai começar a folia momesca

A partir de hoje à noite a população de
Barreiras irá vivenciar o maior festejo
momesco da região. Serão cinco dias de
pura alegria, com grandes atrações que
animarão todos os circuitos do Carnaval,
desde o circuito Aguinaldo Pereira, pas-

sando pelo Centro Histórico e chegando
ao Balneário dos Três Bocas.
“Eu venho de Goiânia todos os anos
curtir essa festa em Barreiras. Acho o carnaval daqui muito bom, esse ano com certeza será ainda melhor”, disse a turista
Márcia Teixeira.
Para a prefeita Jusmari Oliveira, o principal objetivo do fortalecimento do Carnaval de Barreiras é a geração de emprego, renda e a promoção da cultura e do
turismo.
“Estamos fazendo o resgate dessa grande festa. Sabemos o quanto é importante
o fomento à geração de renda. Muitas famílias vem nessa época a oportunidade de

obter uma renda extra. Por isso, termos
dois shoppings do empreendedor, que têm
o objetivo de remanejar os ambulantes em
pontos fixos e seguros e sem qualquer custo”, argumentou a prefeita.
Para essa noite estarão no circuito
Aguinaldo Pereira as bandas, Babado
Novo, É Xeke, Parangolé, Black Stile e
atrações locais.
Carnaval Idade Viva – Hoje, a partir
das 17 horas, como parte da programação do Carnaval Cultural, os idosos do
Programa Idade Viva estarão reunidos na
Praça Landulpho Alves, onde se deslocarão até o clube ABCD para se divertirem
no baile “1º grito de carnaval Idade Viva”.

Acesso a cachoeira do Acaba Vida
será reaberto este final de semana

EXPEDIENTE

Considerada uma das mais belas paisagens do Oeste baiano, a Cachoeira do
Acaba Vida ficou interditada durante
esse mês para a realização de serviços
básicos de infraestrutura - de forma ecologicamente correta - que assegurarão
o melhor atendimento aos visitantes.
Nos últimos anos, esse nicho ecológico
não recebeu qualquer tipo de intervenção
do poder público que assegurasse a preservação ambiental e o turismo sustentável. A
área da cachoeira estava numa situação lastimável de conservação, servindo como criatório de cavalos e jumentos. Os carros estacionavam praticamente nas margens do
rio de Janeiro. Os quiosques foram destruídos, churrasqueiras construídas aleatoriamente e sem qualquer critério e o lixo estava espalhado por todos os cantos.
Novos ares - Durante o período de
intervenção o acesso às cachoeiras recebeu sinalização, o atual governo municipal realizou serviços para organização do estacionamento público, colocou
lixeiras. A ponte foi recuperada e foram
contratados 20 agentes de ecoturismo,

A criação do programa de ecoturismo ‘Caminho das Cachoeiras’ garantirá a preservação
de patrimônios naturais, como a Cachoeira do Acaba Vida

moradores daquela região, treinados e
capacitados por técnicos da Secretaria
de Meio Ambiente e Turismo, que permanecerão nas áreas das cachoeiras
orientandos os visitantes sobre a correta
utilização dos recursos naturais.
“O local ficou interditado para serviços de manutenção e a realização de um
diagnóstico por parte de técnicos da pre-
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GABINETE DA PREFEITA
DECRETO. Nº 011 de 17 de Fevereiro de 2009.
“Nomeia Membros do Conselho Tutelar de
Barreiras para o término do Triênio de 2007-2010”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, combinada com as Leis Municipais nº. 417/98 e nº. 808/08,
DECRETA:

DECRETO. Nº 012 de 17 de Fevereiro de 2009.
“Dispõe sobre as modificações do trânsito nas
vias de acesso aos circuitos do Carnaval de
Barreiras / 2009”.

Art. 2º - O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da lei Orgânica do Município
de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei,
Considerando a realização dos festejos de momo, com a instalação
de um circuito de carnaval em um trecho do perímetro urbano da
BR 242, combinado com as Avenidas Clériston Andrade e Antonio
Carlos Magalhães e outro circuito localizado no Centro Histórico,
entre as praças Coronel Antonio Balbino e Landulfo Alves.
Considerando também a necessidade de modificações do
trânsito no perímetro do carnaval e nas vias de acesso aos Circuitos
do Carnaval de Barreiras / 2009, decreta:
Art. 1º. Para o Circuito Principal fica desviado o trânsito de
veículos no perímetro urbano da BR 242 entre a Rotatória da Av.
Benedita Silveira e a Praça da Câmara:
I – no sentido Brasília/Salvador será desviado da Av. Benedita
Silveira no cruzamento com a Rua Coronel Mágno; daí para a
Rua José Bonifácio seguindo para a Rua Paulinho Coité, e desta
para a BR 242, na altura do Posto Cepil, sentido Salvador.
§ 1º A Rua José Bonifácio será mão única, sentido Brasília/
Salvador, entre o cruzamento com a Rua Coronel Magno e o
cruzamento com a Rua 8 de Maio.
§ 2º Fica proibido o estacionamento na Rua José Bonifácio
entre o cruzamento com a Rua Coronel Magno e o Colégio Antônio
Geraldo.
II – no sentido Salvador/Brasília na altura do Posto Cepil para
a Rua Paulinho Coité, daí para a Rua José Bonifácio até a Rua 8 de
Maio, daí para a Rua Mal. Deodoro até a Rua Coronel Magno e
daí retornando para a Av. Benedita Silveira;
§ 1º A Rua Marechal Deodoro será mão única, sentido Salvador/
Brasília, entre o cruzamento com a Rua 8 de Maio e o cruzamento
com a Rua Coronel Magno.
§ 2º A Rua 8 de Maio será mão única, sentido Salvador/Brasília,
entre o cruzamento com a Rua José Bonifácio e o cruzamento
com a Rua Marechal Deodoro.
§ 3º Fica proibido o estacionamento na Rua Marechal Deodoro
entre o cruzamento com a Rua Aroldo de Andrade e o cruzamento
com a Rua Coronel Magno.
Art. 2º. Para o Circuito do Centro Histórico fica desviado o
transito de veículos no trecho da Av. Presidente Vargas (Av. BeiraRio) desde o Bar Trapiche até a Praça Duque de Caxias, bem
como nas ruas adjacentes ao Centro Cultural Martiniano Ferreira
Caparrosa (antigo Mercado Municipal), à Praça Landulfo Alves e
à Praça Coronel Antônio Balbino (Praça de Alimentação) no período
entre as 12:00 horas e as 08:00 horas.
Art. 3º. As avenidas Clériston Andrade e Antonio Carlos
Magalhães ficarão fechadas e o acesso durante o dia será permitido
apenas aos carros de apoio.
Art. 4º. As modificações de trânsito estabelecida nos artigos
anteriores vigorarão do dia 19/02/2009 até o dia 26/02/2009.
Art. 5º. O presente decreto entrará em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do Conselho
Tutelar de Barreiras para o término do Triênio 2007-2010, os
representantes da comunidade abaixo enumerados:
CONSELHEIROS TITULARES:
1. MARIASUELI SOARES DE ARAÚJO
RG: 425060-88
CPF: 551281815-53
2. NAIANA DE SOUZA PRADO
RG: 11505741-27
CPF: 806494325-68
3. RUTE NASCIMENTO BARBOSA
RG: 35904-89
CPF: 769755841-68
4. GESSIANE LOPES DOS SANTOS MAGALHÃES
RG: 08429970-32
CPF: 909758805-78
5. ZENAIDE RODRIGUES DOS SANTOS
RG: 4910441
CPF: 41874544549
CONSELHEIROS SUPLENTES
6.ADELINO EICHELT
RG: 15501801-93
CPF: 662637279-34
7. SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS
RG: 914402
CPF: 942946071-49
8. MARIAAMÉLIAALMEIDA
RG: 09341004-20
CPF: 006397395-20
9. NATÁLIA DOS ANJOS DE SOUZA
RG: 14157328-76
CPF: 037290275-81
10. ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS
RG: 08525126-78
CPF: 666826305-49
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LEI N° 821/09, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal
a celebrar contrato de locação com doação ao final dos pagamentos de veículos
e equipamentos destinados ao serviço
público de coleta de lixo domiciliar neste Município e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a
celebrar contrato de locação com doação ao final dos pagamentos, de veículos e equipamentos quantos se fizerem necessários,
destinados ao atendimento e eficiente execução do serviço público de coleta de lixo domiciliar no Município de Barreiras.
Art. 2° - O contrato terá prazo de até 47 (quarenta e sete)
meses e conterá cláusula de doação dos veículos e equipamentos à Prefeitura quando do seu término.
Art. 3° - As despesas decorrentes da Execução desta Lei
correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente,
suplementadas oportunamente, se necessário, bem como, dos
orçamentos vindouros.
§ 1° - Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado, se necessário, a promover as adequações à Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual deste
Município.
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A atualidade exige que renovemos os conceitos da atividade administrativa, como um todo, visto que as exigências
legais para atender ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e ao horizonte norteador de contenção de despesas, de forma a não comprometer o princípio da eficiência
administrativa.
Cumpre-nos consignar, que a atual frota em número reduzido e por demais desgastada ao longo dos anos pelo descaso e
descuido de administrações anteriores, implica um alto custo de
recuperação e manutenção, que depreciada, não condiz aos preceitos da economia do setor.
A Contratação de Locação com Doação ao Final dos Pagamentos, cujo Projeto de Lei ora submetido à apreciação e aprovação deste Parlamento Municipal, permitirá a execução dos
serviços de coleta de lixo com a qualidade e a eficiência que se
fazem necessários, e, por conseguinte, ao final dos pagamentos
possibilitará a administração municipal, suprir as deficiências dos
Órgãos administrativos responsáveis pela limpeza e conservação das vias públicas do município, quanto ao reaparelhamento
e modernização dos seus equipamentos e, por isso, atende a
relevante interesse público.
Diante do exposto, cremos firmemente no acolhimento das
presentes razões por parte dos Ínclitos Edis integrantes desta
Casa Legislativa a fim de que seja aprovado o anexo Projeto de
Lei, sob o regime de URGÊNCIA URGENTÍSSIMA.
Renovamos protestos de respeito por esta Casa Legislativa.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
LEI N° 822/09, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.

§ 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado mediante análise dos critérios de oportunidade e conveniência administrativa, oferecer como garantia dos pagamentos mensais, parte
das quotas do Fundo de Participação dos Municípios, com débito direto na conta corrente específica.

“Cria o programa de ecoturismo “Caminho das Cachoeiras”, e dá outras providências”.

Art. 4° - A Alienação e a Locação com Doação ao Final dos
Pagamentos, referidas nos artigos desta Lei, reger-se-ão, pela
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, em suas
modalidades e na Lei Federal n° 10.520/02, assim como, da conveniência administrativa e do interesse público.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei:

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 001/2009.
É com elevado apreço que vimos à presença de V. Exas.,
com a finalidade de enviar, para análise e devida aprovação,
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar contrato de locação com doação ao final dos pagamentos de veículos e equipamentos destinados ao serviço público de
coleta de lixo domiciliar neste Município”.

Art. 1° - Fica criado o programa de ecoturismo “Caminho
das Cachoeiras” que tem por objetivo fomentar e estimular o
turismo sustentável como forma de desenvolvimento sócio-econômico local, aliado às estratégias de conservação da natureza.
Art. 2° - O programa de ecoturismo Caminho das Cachoeiras, visa desenvolver a atividade turística sustentável do patrimônio natural e cultural do Município de Barreiras, bem como, a
sua conservação, formando uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente e por conseguinte, promovendo o bem estar das comunidades envolvidas.
Art. 3° - Para a execução dos objetivos descritos no artigo
2° desta Lei, competirá ao programa Caminho das Cachoeiras,
as seguintes atribuições:
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I - Otimizar e adequar os recursos naturais disponíveis para
desenvolvimento do turismo ecologicamente sustentável;
II - Instalar uma estrutura física adequada e promover serviços e atividades de lazer para visitação pública, incrementando o potencial de atração para diferentes públicos;
III - Criar e apoiar uma rede de serviços turísticos no entorno das cachoeiras com a participação das comunidades locais;
IV - Capacitar moradores residentes nas comunidades ribeirinhas da APA do Rio de Janeiro, para atuarem como Agentes
Ecoturísticos, guias e no monitoramento, fiscalização e educação ambiental de visitantes e comunidades locais;

ANO 4

ticos e aos visitantes na área de referência ecoturísticas.
II - Ações de médio prazo, deverão ocorrer em até 04 (quatro) anos:
a) A Renovação do Convênio entre Prefeitura Municipal de
Barreiras e SENAC;
b) Realização do curso de formação teórica e prática dos
Agentes Ecoturísticos envolvidos no projeto, em parceria com o
SENAC/Bahiatursa;
c) Inserção do município no roteiro turístico do Estado via
Bahiatursa;

V - Promover a preservação do patrimônio natural a partir
da mobilização de guias, visitantes e comunidades circunvizinhas;

d) Mobilização das comunidades locais para formar grupos/
cooperativas para geração de renda, conforme suas potencialidades e recursos naturais disponíveis e renováveis;

VI - Promover o desenvolvimento sócio-econômico solidário
nessas comunidades, gerando trabalho e renda para a população ali residente.

e) Estruturação e promoção de serviços e atividades de lazer para a visitação pública nas cachoeiras, incrementando o
potencial de atração para diferentes públicos;

Art. 4° - O programa Caminho das Cachoeiras, terá a duração total de 06 (seis) anos, operacionalizando-se em três etapas,
quais sejam:

f) Potencialização da SEMATUR para permitir o planejamento e a gestão do ecoturismo na APA do rio de Janeiro de
forma efetiva;

I - Ações de curto prazo, deverão ocorrer em 02 (dois) anos:

g) Captação de recursos federais e estaduais para ampliação de estrutura adequada ao ecoturismo em Barreiras e região;

a) A Contratação de 20 (vinte) Agentes Ecoturísticos, na forma prevista da Lei Municipal n°. 663/05, que autoriza a Contratação de Prestação de Serviço de Natureza Temporária, por
necessidade temporária de excepcional interesse público.
b) Os agentes citados na alínea “a”, ficarão vinculados à
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, cumprindo a carga horária de 40h/semanais e percebendo a remuneração mensal de
um salário mínimo;

h) Estabelecimento de parcerias com o setor privado para
prestação de serviços de ecoturismo no caminho das cachoeiras e demais pontos turísticos existentes na cidade e região;
i) Estabelecimento de parceria com municípios da região oeste para o desenvolvimento do ecoturismo regional integrado;
j) Criação de roteiro e ou ampliação turística do município;

c) Formação inicial de profissionais de Agentes Ecoturísticos para atenderem como guias e no monitoramento, fiscalização e educação ambiental de visitantes e com comunidades locais, com a participação de técnicos da atual SEMATUR;
d) Oferecer kits de trabalho aos Agentes Ecoturísticos compostos por: mochila impermeável, bloco de anotações, lanterna,
pilhas grandes, garrafa térmica, caneta, lápis e borracha e filtro
solar;
e) Disponibilizar aos Agentes Ecoturísticos uniformes compostos por: calça de brim, bermuda, camiseta e boné com identificação do Projeto, meia e tênis;
f) Contratação temporária e emergencial de condutores de
turismo e meio ambiente existentes no Município, para dar apoio
inicial às atividades a serem exercidas pelos Agentes Ecoturísticos das comunidades ribeirinhas da APA do Rio de Janeiro;
g) Estabelecimento de controle e regulamentação da atividade turística na área das cachoeiras;
h) Escalonamento de pequeno contingente da guarda municipal para fazer à segurança no local para os Agentes Ecoturís-

k) Realização de obras de infra-estrutura nos pontos constantes no roteiro turístico do município, articulando apoios de
órgãos do governo federal, estadual, municipal, ONGS, comunidades organizadas e iniciativa privada;
l) Disponibilização e se necessário, a aquisição de veículos
motorizados para permitir amplo monitoramento da área de referência do projeto;
m) Realização de ações de assistência técnica e capacitação de empreendedores e comunidades locais (organizada) para
geração de renda e incremento do desenvolvimento sustentável
em Barreiras e região;
n) Apoiar técnica e financeiramente a produção de alimentos orgânicos, artesanatos de materiais ecológicos, conservas
caseiras, licores, e demais gêneros;
o) Reestruturação do projeto turístico da atual SEMATUR
contemplando interesses da atual gestão para ampliar a capacidade de desenvolvimento do ecoturismo;
p) Criação de um núcleo de Educação Ambiental na escola
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local, visando à preservação do meio ambiente e a formação de
alunos e familiares, estimulando a participação social e o envolvimento de toda comunidade ribeirinha na construção da cidadania ambiental.

tras e as variáveis a serem monitoradas, tendo em vista a descrição dos fenômenos físicos, químicos e biológicos relacionados à qualidade do corpo d’água, bem como, os impactos ambientais produzidos pelo uso da área e a freqüência de turistas.

III - Ações de longo prazo, deverão ocorrer em até 06 (seis)
anos:

Art. 5° - Fica criado um cargo de Subcoordenador do Programa Caminho das Cachoeiras, de livre provimento, com vencimentos estabelecidos no plano de cargos e salários do município, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

a) Execução de obras estruturais, considerando aspectos
como urbanização, criação e manutenção de trilhas e equipamentos turísticos, saneamento, segurança e iluminação, tornando o lugar mais atrativo aos turistas;
b) Concentração de esforços nas obras de estruturação do
“caminho das cachoeiras” e nos estudos de desenho dos produtos e roteiros de ecoturismo;
c) Construção de “vila ecoturística” no local, organizando a
oferta de serviços turísticos;
d) Elaboração de guias turísticos;
e) Distribuição dos guias turísticos nos hotéis, aeroporto,
agências de turismo, escolas, faculdades, bibliotecas, rodoviárias, bancos, restaurantes e outros locais de grande circulação de
pessoas;
f) Realização de eventos e seminários de negócios, culturais,
de lazer e esporte como estratégia de atrair turistas para a cidade;

Parágrafo único - Competirá ao Subcoordenador, a coordenação e a fiscalização das execuções das atividades estabelecidas no artigo 4°, desta Lei.
Art. 6° - As despesas decorrentes da Execução do Programa Caminho das Cachoeiras, correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas oportunamente, se
necessário, bem como, dos orçamentos vindouros.
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

LEI N° 823/09, de 19 de fevereiro de 2009.

g) Articulação com ONGS, empresários, agências de turismos, sindicatos e sociedade em geral para incremento e ampliação da atividade turística na cidade;

“Cria o Programa Floricultura de Inclusão
Social, autoriza celebrar convênios para incentivos na forma que especifica, e dá outras providências.”

h) Incremento de estratégias de articulação institucional para
assegurar e manter apoio permanente de órgãos do governo
municipal, estadual e federal, assim como ONGS, comunidades
organizadas e iniciativa privada para consolidação do ecoturismo;

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a
seguinte Lei:

i) Consolidação dos produtos de ecoturismo, de forma articulada com as comunidades ribeirinhas do “Caminho das cachoeiras”, permitindo o refinamento e/ou desenvolvimento de
novos produtos e ampliando oportunidades econômicas;
j) Efetivação do sistema de gestão do ecoturismo na área do
Rio de Janeiro, gerando amplas oportunidades de desenvolvimentos econômicos sustentável na região, tendo como pano de
fundo a proteção efetiva de sua biodiversidade, servindo de
modelo para implantação do turismo em outras áreas;
k) Manutenção de assistência técnica para planejamento e
gestão de visitantes;
l) Implantação de planos de gestão de visitantes;
m) Formalização de procedimentos de gestão do ecoturismo
e infra-estruturas de apoio, como os centros de recepção ao
turista, informações, cobrança de ingressos, espaço para palestras e eventos;
n) Manutenção de uma rede de monitoramento da qualidade
da água, determinando a freqüência de coleta e análise de amos-

Art. 1° - Fica criado o Programa Floricultura de Inclusão
Social, que tem por objetivo promover e garantir o cultivo de
flores e plantas ornamentais nas áreas periféricas do Município
de Barreiras, gerando trabalho e renda para as populações carentes, visando o desenvolvimento sustentável do município, a
partir da comercialização do produto.
Art. 2º - São objetivos do Programa Floricultura de Inclusão
Social:
I - Gerar emprego e renda as populações carentes do Município;
II - Aperfeiçoar o processo de produção de mudas de espécies de flores e plantas ornamentais;
III - Promover a inclusão social;
IV - Promover a auto-sustentabilidade da atividade, produtores e suas famílias;
V - Agregar valores aos produtos produzidos;
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VI - Implantar novas alternativas para o município;
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dores nacionais e internacionais, visando demandas por nossos
produtos.

VII - Atrair novas divisas para o município;
VIII - Aumento da capacidade empresarial dos produtores;

Art. 4º - O Programa Floricultura de Inclusão Social, operacionalizar-se-á em cinco etapas, quais sejam:

IX - Ampliação de conhecimentos sobre a cadeia produtiva;

I - Primeira etapa:

X - Desenvolvimento do potencial produtivo do município;

a) Pesquisa e elaboração do projeto;

XI - Conquistar mercados nacionais e internacionais para
comercialização dos produtos;
XII - Profissionalização gradativa do setor.

b) Apresentação do projeto ao Poder Executivo Municipal
para aprovação;
c) Mobilização e conscientização das comunidades contempladas pelo projeto;

Art. 3° - Para garantir a execução dos objetivos descritos
nos artigo 1° e 2º desta Lei, competirá ao Programa Floricultura
de Inclusão Social, as seguintes atribuições:

d) Formação de grupos de trabalho, composto por 40 famílias, substituídas a cada três meses;

I - Mobilizar e conscientizar as comunidades contempladas,
buscando seu desenvolvimento;

e) Conhecimento das áreas destinadas ao desenvolvimento
da atividade produtiva;

II - Organizar grupos de trabalho, envolvendo 40 (quarenta)
famílias para o início da atividade;

f) Capacitação teórico-prática dos envolvidos num período
de três meses (necessários ao aprendizado, plantio e colheita);

III - Promover a capacitação teórico-prática das famílias
selecionadas, constituindo-se mão-de-obra especializada para a
produção;
IV - Garantir o auto-sustento dos grupos de trabalho durante
o período de capacitação, fornecendo uma cesta básica e ajuda
de custo, para as despesas com um botijão de gás, pagamento
de contas de água e energia por três meses;
V - Mapear as áreas para implantação do projeto, garantindo
larga abrangência, continuidade e desdobramentos;

g) Início das atividades produtivas;
h) Colheita da produção;
i) Oferecer apoio técnico-gerencial a esses produtores em
todas as etapas da cadeia produtiva;
j) Integração dos novos produtores às cooperativas dos produtores de flores e plantas ornamentais;
II - Segunda etapa:

VI - Montar infra-estrutura necessária à realização da atividade no município;

a) Mapeamento e delimitação das áreas destinadas ao cultivo de flores e plantas ornamentais no município;

VII - Ceder áreas públicas, em regime de comodato, para os
egressos do curso de capacitação habilitados ao cultivo independente de flores e plantas ornamentais, garantindo-lhes o próprio sustento de suas famílias;

b) Realização da limpeza e terraplanagem dos terrenos destinados à atividade;

VIII - Apoiar tecnicamente, os produtores selecionados, desde
o cultivo até a comercialização dos produtos;

c) Montar infra-estrutura básica para garantir o início da
atividade nas áreas delimitadas;
d) Construção de um depósito e um escritório;

IX - Integrar os produtores às cooperativas de produtores de
flores e plantas ornamentais.

e) Aquisição de máquinas e equipamentos necessários ao
exercício da atividade;

X - Firmar parcerias com os governos estadual e federal,
bem como, órgãos afins, para promover a prospecção dos aspectos tecnológicos ligados à produção, pós-colheita e comercialização, elegendo os mais novos padrões tecnológicos que conduzem ao aumento da eficiência técnica/operacional de toda cadeia produtiva;

f) Aquisição de veículo(s) próprio(s) para o transporte do
produto;

XI - Planejar e promover a realização de campanhas de promoção e marketing, voltadas aos principais mercados consumi-

g) Escolha das espécies a serem cultivadas;
h) Aquisição de insumos e sementes;
i) Montagem de ponto de venda e ou entrega da produção;
j) Criação de um mercado permanente de flores e plantas
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ornamentais no município, com estrutura adequada de fornecimento, estoque e armazenamento em instalações compatíveis
com a fragilidade e a exigência dos produtos;
k) Criar e promover a festa das flores anualmente, em data
apropriada, a exemplo da feira de Holambra – SP.
III - Terceira etapa:
a) Preparo da terra e manejo adequado do solo;
b) Montagem e aproveitamento integral das estufas e viveiros;
c) Plantio de sementes;
d) Manutenção e monitoramento da área plantada para manter as plantas livres de doenças, fungos e parasitas, bem como,
a realização de podas nos períodos adequados;
e) Realização de atividades de rotina inerentes ao cultivo de
flores e plantas ornamentais;
f) Replantio e cultivo de mudas, utilizando técnicas apropriadas;
g) Realização de desbaste, estanqueamento, amarração e
desbroto nas espécies em que estas técnicas se fazem necessárias;
h) Realização de colheita, utilizando técnicas adequadas às
diferentes espécies cultivadas;
i) Planejamento anual das culturas;
j) Aquisição e aperfeiçoamento de metodologias relacionadas à produção de mudas diversas;
k) Capacitação permanente dos produtores para aperfeiçoamento de técnicas.
IV - Quarta etapa:
a) Formulação de plano estratégico de marketing, elaborado
a partir de informações sobre demandas e exigências dos mercados consumidores e sobre o potencial de comercialização dos
produtores;
b) Planejamento, promoção e realização de campanhas de
marketing, voltadas para os principais mercados consumidores,
exaltando a qualificação dos produtos e visando o aumento da
demanda;
c) Criação de marca identitária do projeto e selo de qualidade para os produtos, assegurando a comercialização calcada na
garantia da qualidade, endosso de origem e preços estáveis e
competitivos;
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a) Realização de pesquisa sobre o mercado de consumidor,
de exportação e suas exigências, adequando-se a elas;
b) Realização de seminários com enfoque nos princípios que
norteiam o investimento, sobre os gargalos que surgiram, condições e exigências mercadológicas, fatores que influenciam a
cadeia produtiva, etc., habilitando os produtores à comercialização de seus produtos;
c) Definição de plano estratégico para escoamento da produção;
d) Manutenção de centros de comercialização, pontos de
venda e exportação;
e) Participação em feiras regionais, estaduais e nacionais
para promoção, demonstração e comercialização dos produtos;
f) Mapeamento do estágio atual dos diversos segmentos e
pólos produtivos e da diversificação dos cultivos de flores e plantas ornamentais, permitindo a definição de mercados alvo no
cenário nacional e no exterior, quando a atividade estiver em
franco desenvolvimento, pronta para conquistar o mercado internacional;
g) Incremento de balcão de negócios;
h) Realização de parcerias com governos, ONGS e órgãos
afins para incrementar o escoamento da produção;
i) Organizar o fluxograma da cadeia produtiva do município.
Art. 5° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal celebrar convênios com cooperativas, associações regularmente
constituídas e estabelecidas no Município de Barreiras, governo
estadual e federal e ONGS, com a finalidade de promover e
garantir o cultivo de flores e plantas ornamentais nas áreas periféricas do Município buscando gerar trabalho e renda para as
populações carentes ali residentes.
Art. 6º - Os convênios autorizados devem possuir como objetivo a cooperação mútua entre os convenentes para implantação de infra-estrutura de capacitação, produção e distribuição
agrícola de flores e plantas ornamentais em estufas, viveiros,
telados e campo de acordo com a sua regulamentação.
Art. 7º - Os convênios aqui autorizados devem ser dirigidos
para indivíduos e famílias residentes nas áreas periféricas do
Município, sem qualificação profissional e em situação de subemprego e desemprego, que receberão 01 (uma) cesta básica
e 01 (uma) ajuda de custo.
Art. 8º - SUPRIMIDO
Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

d) Elaboração de materiais promocionais, tais como: folders,
revistas, CD – ROM, fitas de vídeo, banners, dentre outras ações.
V - Quinta etapa:
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LEI Nº. 824, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009.

ANO 4

PORTARIA GAB. Nº 149, de 18 de Fevereiro de 2009.

Exonera, a Pedido, Farmacêutico

“Altera o artigo 6º e os Anexos I e II
da Lei nº. 675, de 21 de junho de 2005,
que dispõe sobre a reestruturação organizacional da Prefeitura Municipal
de Barreiras, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 6º da Lei nº. 675/05, que por sua vez
alterou o artigo 31 da Lei nº. 572/02, passa a ser acrescido
dos seguintes subitens:

A Prefeita 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, resolve:
Art.1º Exonerar, a pedido, Farmacêutico, o Sr. Vilmar
Ferreira de Moraes, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0302849.
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.

I - Acrescenta-se ao item 10 da alínea “a”, o subitem:
“10.2.3. Subcoordenadoria do Programa Floricultura”.
II - Acrescenta-se ao item 10 da alínea “a”, o subitem:
“10.2.4. Subcoordenadoria de Inclusão Sócio-Econômica”.
III - Acrescenta-se ao item 11 da alínea “a”, o subitem:
“11.4. Coordenadoria de Limpeza Pública”.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº 150, de 18 de Fevereiro de 2009.

Exonera, a Pedido, Assistente Administrativo

IV - Acrescenta-se ao item 11 da alínea “a”, o subitem
“11.4.1. Subcoordenadoria de Coleta”.
V - Acrescenta-se ao item 11 da alínea “a”, o subitem
“11.4.2. Subcoordenadoria de Destinação”.
VI - Acrescenta-se ao item 13 da alínea “a”, o subitem:
“13.1.3. Subcoordenadoria do Programa Caminho das
Cachoeiras”.
Art. 2º - Ficam alterados os anexos I e II da Lei nº.
675/05.
Art. 3º - As dotações para execução desta lei são as fixadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2009.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

A Prefeita 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, resolve:
Art.1º Exonerar, a pedido, Assistente Administrativo, o
Sr. Vagner MagalhãesAraújo, aprovado no concurso público sob a inscrição 0302983.
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.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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