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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Câmara Municipal de Barreiras zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Vereadores discutem melhoria das feiras livres

Os vereadores e a presidente da Câmara, Kelly Magalhães estiveram reunidos  no evento promovido pela Prefeitura de Barreiras
com feirantes da cidade, a prefeita Jusmari Oliveira e representantes do comércio. Cerca de mil pessoas compareceram ao

encontro, onde foram apresentadas as propostas de governo para melhoria da feira livre do Centro, do bairro Santa Luzia e da
Vila Rica. Houve também debate e sugestão de trabalho para melhoria do ambiente da feira e exibição de fotos de como é o

espaço da feira e divulgadas as obras que serão realizadas para estruturar o local.

“Este encontro é muito importante, tanto para
feirantes, como para os comerciantes e para a popula-
ção, pois é um tempo para se discutir como melhorar a
estrutura da feira-livre do Centro da cidade, da Vila Rica
e do bairro Santa Luzia e buscar soluções para as princi-
pais questões, como ordenamento, limpeza, manuten-
ção, e uso adequado do espaço”, informou a presidente
da Câmara, Kelly Magalhães. Ainda disse que com a
regulamentação das taxas que os feirantes vão pagar
pela ocupação do solo e venda das mercadorias, será
uma forma de organizar o espaço.

A prefeita Jusmari Oliveira anunciou algumas
obras que serão realizadas para mudar o cenário da feira,
dentre elas, foi citado à implantação do Programa de
Aquisição de Alimento (PAA), uma das ações do Fome
Zero, cujo objetivo é garantir o acesso aos alimentos
em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às
populações em situação de insegurança alimentar e
nutricional e promover a inclusão social no campo por
meio do fortalecimento da agricultura familiar. Tam-
bém foi anunciada a construção de uma escola creche,
para amparar os filhos dos trabalhadores da feira e o
fundo de aval, para garantir recursos para os feirantes
expandirem seus negócios. Além disso, será realizado o
espaço do empreendedor, com o objetivo de valorizar o
trabalho dos vendedores ambulantes.

Os feirantes reconhecem que a feira precisa com
urgência de uma mudança e aguardam com grandes ex-
pectativas. “A feira precisa de organização, mas é pre-
ciso boa vontade dos próprios feirantes, pois está uma
bagunça, sujeira e muito inseto. Espero que mude logo
essa realidade e melhore nosso local de trabalho”, disse
a vendedora Deuzilene Pereira dos Santos, que trabalha
há 16 anos e disse que o problema se agravou porque os
gestores passados não fizeram nada para resolver a situ-
ação.
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                               CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

LEGISLAÇÃO

 LEI Nº 880/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 “Cria o Programa MÃE E FILHO COM AMOR
e dá outras providências.”

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º – Esta lei garante a assistência à saúde das mulheres
gestantes, promovendo o acesso aos programas de saúde
por todo período gestacional bem como agraciará a gestante
que participar dos programas com um enxoval para o recém-
nascido, no 7º (sétimo) mês de gravidez, no valor de no
máximo 01 (um) salário mínimo.

Parágrafo único – Para fazer jus ao enxoval, a mulher gestante
deverá participar de palestras de conscientização e incentivo
ao aleitamento materno, higiene pessoal e do bebê,
planejamento familiar, bem como realizar todos os exames
prescritos pelo médico.

Art. 2º - A gestante que tiver interesse em participar do
Programa Mãe e Filho com amor deverá se inscrever na
Secretaria de Trabalho e Promoção Social juntamente com
a Secretaria de Saúde do município de Barreiras cuidarão
para que as mesmas participem de palestras motivacionais
e de conscientização à saúde da mulher.

Art. 3º Para o recebimento do enxoval, a gestante deverá
apresentar:
I – Documento de Identificação pessoal;
II – Documento que comprove estar no mínimo no 7º (sétimo)
mês de gravidez;
III – Comprovante de ter participado no mínimo de 70%
(setenta) por cento das palestras promovidas pela Secretarias
de Saúde e do Trabalho e Promoção Social;

IV – Comprovante dos exames pré-natal prescritos;

V - Comprovante de renda familiar não superior a 02(dois)
salários mínimos.
VI – Comprovante de residência.

Art. 4º Serão beneficiadas com o programa Mãe e filho com
amor, preferencialmente os beneficiários da Bolsa Família.
Art. 5º - Para o desenvolvimento do programa cria-se uma
sub-coordenação na Secretaria de Trabalho e Promoção
Social e uma outra na Secretaria de Saúde deste Município
de Barreiras.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 28 de dezembro de 2009.

KELLY ADRIANA MAGALHÃES
                                Presidente

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

   LEI Nº 881/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 “Estabelece os critérios para a concessão de benefí-
cios eventuais de Assistência Social em virtude de
doença, morte, situação de vulnerabilidade temporá-
ria e calamidade pública e dá outras providências.”

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º - Esta Lei estabelece os critérios para a concessão
de benefícios eventuais de Assistência Social em virtude de
morte, doença, situação de vulnerabilidade temporária e
calamidade pública aos moradores de nosso município.
Parágrafo único – O benefício destina-se aos cidadãos e ás
famílias com impossibilidade de arcar por conta própria o
enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência
fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a
sobrevivência de seus membros.
Art. 2º - O benefício eventual no âmbito do município consiste
em: auxílio funeral, auxílio cestas básicas, auxílio passagens,
fraldas geriátricas e auxílio documentação para os usuários
da política de assistência social, auxílio gás, auxilio aluguel,
auxilio cobertor e colchões.

Art. 3º - Para fazer jus à Concessão dos benefícios, a pessoa
deverá apresentar:
I – Documento de Identificação pessoal;
II – Inscrição na secretaria do Trabalho e Promoção Social;

III– Comprovante de renda familiar não superior a 02 (dois)
salários mínimos;

IV – Comprovante de residência no município de Barreiras.
Parágrafo único - Todo atendimento de beneficio às famílias,
deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, de um parecer
social emitido pelo Assistente Social.
Art. 4º - O alcance do auxílio funeral, constitui-se em uma
prestação temporária, não contributiva da assistência social,
na forma de bens de consumo, nas seguintes condições:

I - Custeio de despesas de urna funerária, de velório e de
sepultamento, que terá o valor máximo de 01(um) salário
mínimo;

I
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II - Custeio de necessidades urgentes da família para enfrentar
a vulnerabilidade advinda da morte de um de seus provedores
ou membro;

III – É de responsabilidade da empresa prestadora do serviços
funerário o auxílio à família na emissão da Guia de
Sepultamento e Certidão de Óbito.

Parágrafo único. Os serviços devem cobrir o custeio de
despesas de urna funerária, velório e sepultamento, incluindo
transporte funerário, isenção de taxas, dentre outros serviços
inerentes, que garantam a dignidade e o respeito á família
beneficiária.

Art. 5º - O alcance do beneficio da cesta básica constitui em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, na forma de bens de consumo, nas seguintes
condições:

I - Famílias de baixa renda, em casos de desemprego/miséria;

II - Famílias cujo responsável legal encontra-se internado ou
afastado de suas atividades para tratamento de saúde;

III - Famílias com deficiência nutricional causada pela falta
de uma alimentação balanceada e nutritiva.

Parágrafo único - O serviço deverá cobrir os custos com
alimentação, através do fornecimento de cesta básica.

Art. 6º - O alcance do beneficio de passagens constitui-se
em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, na forma de aquisição de passagens, nas seguintes
condições:

I - Constituem-se pelo fornecimento de passagens a pessoa
sem residência fixa ou em outras situações de necessidades
prementes;

II - Para realização de exame médico ou tratamento não
disponível no Município.

Parágrafo único. As passagens serão intransferíveis.

Art. 7º - O alcance do beneficio de fraldas geriátricas constitui
em uma prestação temporária, não contributiva da assistência
social, na forma de bens de consumo, nas seguintes
condições:

I - Famílias de baixa renda, em casos de desemprego/miséria;

II - Famílias com idoso e deficiente.

Art. 8° - Além dos benefícios a que se refere o art. 2°, a
presente lei ainda dispõe de ações assistenciais em caráter
de emergência, considerada aquelas provenientes de
calamidade pública provocadas por eventos naturais e, ou
epidemias.

Art. 9° - Enquadra-se como medida emergencial a concessão
dos seguintes benefícios eventuais:

I – Alimentos;

KELLY ADRIANA MAGALHÃES
                                Presidente

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário

II – Cobertores e colchões;

III – Abrigos adequados.

Art. 10 Serão beneficiadas com o programa, preferencialmente
os beneficiários da Bolsa Família.
Art. 11 - Para o desenvolvimento do programa o presente
projeto cria uma Coordenação na Secretaria de Trabalho e
Promoção Social do município de Barreiras.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 28 de dezembro de 2009.

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

 “Dispõe sobre a Criação do Programa Idade
Viva e dá outras providências.”

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º - Esta Lei cria o Programa Idade Viva que prevê cuidados
especiais às pessoas da terceira idade, moradores de nosso
município.
Art. 2º - O Programa visa dar suporte e atenção especial às
pessoas das terceira idade, dando prioridade no atendimento
público de saúde, lazer, transporte e alimentação.

Art. 3º - Serão beneficiados com o Programa Idade Viva, homens
e mulheres com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 4º Para fazer jus aos benefícios do programa, a pessoa
deverá apresentar:
I – Documento de Identificação pessoal que comprove a idade;
II – inscrever-se na Secretaria de Trabalho e Promoção Social

III – Apresentar comprovante de renda familiar não superior a
03 (três) salários mínimos.
Art. 5º O Programa contará com a contribuição de profissionais
nas áreas de medicina, nutrição, fisioterapia, educação física,
enfermagem, assistência social, psicologia, psicopedagogia
e recreação.

Art. 6º Para o desenvolvimento do programa cria-se uma
Coordenação, bem como uma sub-coordenação na Secretaria
de Trabalho e Promoção Social, uma sub-coordenação na
Secretaria de Saúde do município de Barreiras.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 28 de dezembro de 2009.

   LEI Nº 882/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.
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KELLY ADRIANA MAGALHÃES
                                Presidente

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

   LEI Nº 883/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 “Dispõe sobre a Criação do Programa SALVAN-
DO VIDAS e dá outras providências.”
 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º - Esta Lei cria o Programa Salvando Vidas que cuida
do combate efetivo à Desnutrição Infantil no âmbito deste
município de Barreiras – BA.

Parágrafo único – Entende-se por desnutrição a combinação
de uma dieta inadequada aliada a infecções, considerando
uma criança gravemente desnutrida aquela que apresente 30%
(trinta por cento) a menos do seu peso ideal.

Art. 2º - O Programa visa erradicar a desnutrição infantil de
nosso município, que contará em um primeiro momento com
um levantamento de todas as crianças de 0 (zero) à 05 (cinco)
anos que vivam em situação degradante e sofram carência de
nutrientes necessários ao crescimento e a saúde, bem como
no tratamento efetivo de combate a desnutrição por meio de
uma alimentação alternativa composta de multimistura e
outros com o mesmo teor vitamínico.

Parágrafo Único – Fica autorizado ao Poder Público
Municipal a doação de Cestas Básicas específicas, de acordo
com a prescrição da Nutricionista.

Art. 3º - Para a concretização deste programa, o município
contará com a participação concreta e efetiva de entidades
civis como Escolas, Igrejas, Associações de
Moradores, bem como qualquer cidadão que queira engajar-
se nesse importante programa e contará com o apoio e
acompanhamento da Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Serão beneficiados com o Programa Salvando Vidas,
crianças carentes de 0 (zero) à 05 (cinco) anos de idade que
apresentem ou sejam diagnosticadas a desnutrição em seu
quadro clinico .
Art. 5º - Para que a criança faça jus aos benefícios do
programa, o responsável deverá apresentar:
I – Documento de Identificação pessoal que comprove a faixa
etária;
II – Comprovante de renda familiar não superior a 03 (três)
salários mínimos;
III – Comprovante de residência.

Art. 6º - Serão beneficiadas com o programa Salvando Vidas,

KELLY ADRIANA MAGALHÃES
                                Presidente

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

preferencialmente os beneficiários da Bolsa Família.
Art. 7º - Para o desenvolvimento deste programa, cria-se uma
coordenação na Secretaria de Saúde e uma sub-coordenação
na Secretaria de Trabalho e Promoção Social.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 28 de dezembro de 2009.

   LEI Nº 884/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 Altera dispositivo da Lei Municipal nº
647/04 de 10 de Novembro de 2004 e dá outras

providências.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º O artigo 17 da Lei Municipal nº 647 de 10 de Novembro
de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação:

CAPÍTULO IV
DA HABITAÇÃO POPULAR

...Os parcelamentos para habitação popular atenderão às
disposições para loteamentos diversos, no que couber,
observadas as seguintes normas:
I - serão admitidos lotes com área inferior a 125,00 m2, (cento
e vinte e cinco metros quadrados) e testada inferior a 5,00 m,
(cinco metros) nos empreendimentos declarados de interesse
social, por ato específico do Prefeito, respeitado o mínimo de
60,00 m2 (sessenta metros quadrados) de área e inscrição
no lote de uma circunferência de 4,00 m (quatro metros) de
diâmetro;
II - será admitida a destinação de área verde equivalente a
10% (dez por cento) da área da gleba;
III - as vias de pedestre, de acesso às unidades habitacionais,
atenderão ao mínimo de 3 m (três metros) de largura para
edificações térreas, 4 m (quatro metros) para edificações de
2 (dois) pavimentos e 5 m (cinco metros) para edificações de
3 (três) pavimentos;
IV - o comprimento das quadras não excederá a 120,00 m
(cento e vinte metros);
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KELLY ADRIANA MAGALHÃES
  Presidente

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

V - nas vias de pedestres, no mínimo a cada 140,00 m (cento e quarenta metros) de comprimento, será reservado
um lote de recreio, com área mínima correspondente ao dobro do lote mínimo adotado.
Art. 2º O artigo 18 da Lei Municipal nº 647 de 10 de Novembro de 2004 passa a vigorar com a seguinte redação:
...Enquadram-se na categoria de Empreendimento de Habitação Popular aqueles que apresentam as seguintes
características:
I - área mínima de lote de 60,00 m² (sessenta metros quadrados) e máxima de 160,00 m² (cento e sessenta
metros quadrados);
II - altura da edificação de, no máximo, 7,00 m (sete metros) se a ocupação for
destinada a unidade multi-familiar de 2 (dois) pavimentos em unidades isoladas ou conjunto;
III - altura da edificação de, no máximo, 10,00 m (dez metros) e fração ideal não superior a 160,00 m² (cento e
sessenta metros quadrados), se a ocupação for destinada a unidade multifamiliar de 3 (três) pavimentos, em
unidades isoladas ou conjunto.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrario.
Sala das Sessões, em 28 de dezembro de 2009.

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário

LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO, SISTEMA VIÁRIO, CIRCULAÇÃO, TRANSPORTE E ZONEAMENTO DO
MUNICIPIO DE BARREIRAS
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   LEI Nº 885/009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 Altera a Lei Municipal nº 706, de 28 de dezembro de 2005,
que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Barrei-
ras e dá outras providências, reajustando os valores das Ta-
xas exigidas em função do exercício regular do poder de po-
licia e das Taxas pela utilização efetiva ou potencial de servi-
ços públicos constante nas Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VII e
VIII.

 A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
APROVOU:
Art. 1º. – Ficam alteradas as Tabelas I, II, III, IV, VI e VII da
Lei Municipal 706, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe
sobre o Código Tributário do Município de Barreiras e dá outras
providências, constante da tabela anexa, que fica fazendo
parte integrante da presente de Lei.
Art. 2º. – Na Tabela I será incluso o item com código 1.09.5,
com a especificação Moto-Taxi, com valor de R$ 150,00 (cento
e cinqüenta reais), o item com código 1.09.6, com a
especificação Taxi, com valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
e o item com código 2.02.1.1, com a especificação Pequeno
Comércio Familiar (não inclusos no MEI), com valor de R$
50,00 (cinqüenta reais).
Art. 3º. – Na Tabela II será incluso o item com código 1.09.5,
com a especificação Moto-Taxi, com valor de R$ 75,00
(setenta e cinco reais), o item com código 1.09.6, com a
especificação Taxi, com valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta
reais) e o item com código 2.02.1.1, com a especificação
Pequeno Comércio Familiar (não inclusos no MEI), com valor

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Parágrafo único. Fica incluída a Tabela IX contendo as Taxas
de Licenciamento Ambiental.
Art. 4º. – Na Tabela III será incluso o item 03, com a
especificação Feiras Comerciais e Exposições, por evento
com duração de até 7 dias, por dia, com valor de R$ 300,00
(trezentos
reais), o item 03.1, com a especificação Feiras Populares,
com duração máxima de 07 (sete) dias, de Comércio e/ou
Exposição de Artesanatos e Produtos Naturais, de caráter
alimentício ou não, por dia, com valor de R$ 100,00 (cem
reais), o item 04, com a especificação Comércio ambulante
sem auxílio de veículos — Estabelecimento ou localização
fixa, por unidade e por mês, com valor de R$ 150,00 (cento e
cinqüenta reais), o item 05, com a especificação Comércio
em balcões, barracas, mesas, Tabuleiros e semelhantes,
por unidade e por mês, com valor de R$ 100,00 (cem reais), o
item 06, com a especificação Comércio em veículos de
passeio, por unidade e por mês, com valor de R$ 200,00
(duzentos reais), o item 07, com a especificação Comércio
em veículos utilitários com capacidade até 02 (duas)
toneladas, por unidade e por mês, com valor de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais), o item 08, com a especificação
Comércio em veículos até 4 (quatro) Toneladas, por unidade
e por mês, com valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta
reais) e o item 09, com a especificação Comércio em veículos
acima de 4 (quatro) Toneladas, por unidade e por mês, com
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Art. 5º. – Na Tabela IV será incluso a seguinte descrição no
item Ambulante: Barracas, bancos, mesas, tabuleiros,
aparelhos ou máquinas.
Art. 6º. – As Tabelas I, II, III, IV, VI e VII da Lei 706/2005
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KELLY ADRIANA MAGALHÃES
                                Presidente

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
2ª Secretária.

passarão a vigorar em conformidade com as Tabelas anexas a esta lei.
Art. 7 - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrario.
Sala das Sessões, em 29 de dezembro de 2009.

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
 1º Secretário
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 SEQUÊNCIA:
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