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INTRODUÇÃO 

 

O município é um importante polo agropecuário e o principal centro urbano, político, 

educacional, médico, tecnológico, econômico, turístico e cultural da região oeste da 

Bahia. Barreiras, junto às suas cidades circunvizinhas, compõe a maior região agrícola do 

Nordeste. Além dessas potencialidades, pode-se perceber também intensa atividade 

comercial abastecendo toda região num raio de 300 km. Hoje, por força de seu grande 

desempenho nos setores do comércio e da prestação de serviços, Barreiras ocupa posição 

de destaque entre os maiores centros econômicos e populacionais do estado, e é uma das 

principais cidades da região nacionalmente conhecida como MATOPIBA.  

Nesse contexto de cidade polo regional, Barreiras cada vez mais tem se fortalecido 

economicamente dado ao seu desenvolvimento em segmentos e setores diversificados 

dando-lhe um ritmo de desenvolvimento mais acentuado, sustentável e seguro, com 

fornecimento de serviços diversos (com destaque na educação e saúde), comércio pujante 

e agronegócio, forte incremento imobiliário e em construção civil, entre outros segmentos 

que complementam entre si.  

A cidade possui o terceiro maior IDH do estado da Bahia com média de 0,721 atrás 

apenas de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter o segundo maior do interior da Região 

Nordeste atrás apenas de Imperatriz, no Maranhão. 

O presente relatório de gestão, apresenta o resultado deste planejamento produzido no 

exercício de 2019, informando o que foi efetivamente implementado nas políticas 

públicas do município. 

Contudo, os problemas são constantes e a vontade de implementar projetos articulados, 

capaz de enfrentar o macro desafios e as oportunidade disponíveis para transformar a base 

econômica do Município, é consequentemente, um dos desafios a serem enfrentados e 

vencidos nos próximos anos, visando o desenvolvimento econômico e social de Barreiras. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Atendendo ao princípio da transparência na aplicação dos recursos públicos, e como 

prestação de contas das políticas públicas formuladas, o Relatório Anual do Município de 

Barreiras, além de cumprir preceito legal, incorpora em sua gênese e estrutura o 

imperativo de constituir-se em uma peça que amplia e fortalece as complexas e 

necessárias interfaces do Município com a sociedade. 

As realizações aqui apresentadas estão estruturadas segundo o modelo do Plano 

Plurianual 2018-2021 (Lei nº 1.285 de 06 de dezembro de 2017), que expressa os 

compromissos e objetivos governamentais representados na Visão de Futuro da Estratégia 

de Desenvolvimento do Município de Barreiras. Com enfoque no conceito de uma cidade 

mais humanizada, aonde as pessoas e suas necessidades tem papel preponderante na 

tomada de decisões. 

Em 2021, a Prefeitura Municipal de Barreiras buscou preservar o equilíbrio das contas 

públicas diante do quadro econômico nacional e internacional desfavorável, ao tempo em 

que se mobilizou para acelerar a execução das principais obras públicas estruturantes em 

todo o município, e atrair novos investimentos que possam reverter o cenário de retração 

econômica e gerar postos de trabalho. Para isso, monitorou de forma continuada a 

qualidade do gasto público, ao mesmo tempo em que procurou aprimorar o sistema 

tributário para o incremento de receitas.   

Desse modo, na perspectiva de reduzir despesas correntes e melhorar a qualidade do 

investimento, buscou-se a eficiência no ajuste gradual do âmbito fiscal, com níveis de 

endividamento aceitáveis e, a partir desse fundamento, a conciliação entre os princípios 

da responsabilidade fiscal e a expansão e melhoria dos bens e serviços públicos 

disponibilizados à população 

Podemos afirmar que 2021 foi o ano da superação, respaldada na valorização do 

enfrentamento à pandemia causada pelo novo corona-vírus (covid-19) e da eficiência e 

controle por meio da qualidade do gasto. Outrora, o presente Relatório oferece uma visão 

das principais realizações executadas ao longo de 2021 e demonstra, em especial, o 

compromisso da Prefeitura Municipal de Barreiras em concretizar essa mobilização de 

meios e o acerto de estratégias que viabilizaram a promoção da inclusão social e do 

desenvolvimento com transversalidade e transparência. 

Sendo assim, a trajetória de participação de todos os órgãos da administração pública, 

bem como a contribuição de todos da sociedade na formulação e execução das políticas 

públicas, somada à transparência governamental em planejar e executar as suas ações, 

consubstanciam e fortalecem a democracia cidadã no Município de Barreiras. 

Concluído o exercício de 2021, este documento apresenta uma visão geral da análise da 

realidade encontrada em cada uma das áreas de atuação da Prefeitura Municipal de 

Barreiras que por meio do mapeamento das estratégias e das diretrizes estabelecidas para 

o enfrentamento dos problemas identificados, foram definidas as linhas de atuação para 

o alcance dos resultados desejados, uma vez que o propósito é qualificar a avaliação da 

adequação entre diagnóstico, planejamento e execução, os quais são resultados de um 

processo permanente de integração dos órgãos e entidades da administração pública 

municipal na utilização racional dos recursos e melhoria constante da qualidade dos bens 

e serviços entregues à população. 
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PANORAMA SOCIECONÔMICO 

 

Barreiras se destaca no Agronegócio nacional como grande produtora de algodão 

plantando 34 491 ha, com 40 291 ha e soja com 128 110 ha, em um total de 202 892 mil 

ha conforme dados da AIBA 2012. No que se refere à área irrigada possui 301 pivôs 

implantados em 33 500 ha. É importante ressaltar, possui grande potencial de expansão 

da área agricultável, pois do total de 789 524 ha, se utiliza apenas 34 % dessa área ainda 

tendo muito que crescer de forma sustentável e ambientalmente correta na Agricultura e 

Pecuária. 

Apenas como dado comparativo para identificar a sua forte contribuição no Agronegócio, 

a cidade de Luís Eduardo Magalhães (ex-distrito de Barreiras, Mimoso do Oeste) que se 

destaca como grande produtora agrícola produz 12,446 ha de algodão, 26 944 ha de milho 

e 145 705 ha de soja e possui 130 pivôs implantados em 14 910 ha,  ambas as cidades 

com média de produtividade por hectare quase idêntico. Desta feita igualmente com Luís 

Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto, São Desidério, Correntina, Riachão das 

Neves e outros municípios do Oeste, Barreiras contribui fortemente para o fortalecimento 

do Agronegócio na Bahia e Brasil e o seu diferencial para as demais reside na sua 

localização geográfica privilegiada que a torna centro urbano convergente e de 

abastecimento regional até mesmo do Sul do Piauí. 

Há uma previsão de grande incremento no agronegócio em Barreiras, dado ao interesse 

de grupos para investimentos na indústria têxtil e confecções, bem como esmagamento 

de soja e aumento considerável de extensão de suas áreas agricultáveis. 

Na pecuária, o incremento e investimento em tecnologia é fato público e notório, não 

somente no cerrado (na localidade de Placas, por exemplo, que pertence a Barreiras) mas, 

também, notadamente na região do vale onde surgem novas propriedade rurais,  inclusive 

com investimentos de grandes grupos  que  estão influenciando positivamente pequenos 

e médios pecuaristas  a investirem em aprimoramentos tecnológicos sustentáveis o que 

tem refletido na qualidade e capacidade produtiva de arrobas de carne por hectare, sem 

falar nos investimentos em genética de ponta em reprodução bovina. 

Outro diferencial que destaca Barreiras é que, além de um cerrado altamente produtivo, 

também possui um vale com grande potencial para a pequena agricultura, piscicultura e 

pecuária de corte e leite, bem servido de mananciais de água e clima apropriado.  
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COMÉRCIO 

 
         Avenida Benedita Silveira, centro de Barreiras.   

         Praça Castro Alves, no centro de Barreiras 

 

A Praça Castro Alves, no centro, apelidada pelos barreirenses como "Praça das Corujas" 

é um dos pontos mais movimentados da cidade. 

Essa cidade baiana é um dos principais centros comerciais do estado da Bahia 

abastecendo outros municípios num raio de 300 km e tem um dos maiores índices de 

potencial de consumo do interior do nordeste ocupando o 13º lugar. Barreiras conta com 

um centro de abastecimento comercial na região central onde se vende produtos 

alimentícios de horta, artigos importados, roupas, entre outros. O município possui alguns 

estabelecimentos comerciais de atuação nacional e multinacional como as Lojas 

Havan, Atacadão, Le Biscuit,  Lojas Americanas, Armazém Paraíba, Casas 

Bahia, Magazine Luiza; como também um número expressivo de franquias do ramo 

alimentício fastfood, especificamente, com unidades 

do Bob’s, Subway, Spolleto, Domino's Pizza, Giraffas, além dos foods trucks espalhados 

nas diversas áreas onde há maior movimentação de pessoas na cidade. 

Há em Barreiras algumas empresas de distribuição como a AmBev distribuidora, a Coca-

Cola, ArcelorMittal, a Gerdau e a Danone. Além também de concessionárias 

da Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Jeep, Vol

vo, Ford e Renault.  
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MINERAÇÃO 

 

Foi encontrado na área do município de Barreiras, o tálio que é um metal muito raro, e só 

existem três jazidas conhecidas deste mineral no mundo. A mais recente delas encontra-

se em Barreiras. Tal jazida encontrada tem potencial de ser maior que as da China e 

do Cazaquistão, os únicos produtores atuais, pois tem volume capaz de atender toda 

demanda mundial por seis anos.  

 

INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA 

 

Barreiras ainda conta com um Distrito Industrial integrado ao sistema estadual com 

aproximadamente sete indústrias e agroindústrias (com empresas voltadas para o 

mármore, refrigerantes, velas, sacos plásticos, metalúrgicas e outros) instaladas e 

disponibilidade de lotes para futuros empreendimento. 

E no setor agroindustrial, encontra-se presente no município, a multinacional Cargill, 

beneficiando da soja aqui produzida – grãos, farelo e óleo. O frigorífico para abate de 

bovinos, caprinos e ovinos, no município, promove o processo de verticalização da cadeia 

da carne produzida na região, FriBarreiras. Encontra-se também na cidade um frigorífico 

de abate de frangos do único frigorífico de aves da Região – Avícola Barreiras Ltda., 

adotando-se o sistema de integração e contando com a transferência de tecnologia 

da Embrapa Suínos e Aves. Algumas poucas beneficiadoras de arroz estão instaladas. 

A cidade tem a Unidade Integrada Antônio Balbino de Carvalho Filho, que é 

sistema FIEB - Federação de Indústrias do Estado da Bahia composto dos 

serviços  SESI, SENAI e IEL, para educação, qualificação profissional, capacitação 

empresarial, apoio à inovação, saúde e segurança do trabalhador. A Federação das 

Indústrias já voltou os olhos para Barreiras reconhecendo sua importância regional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazida
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazaquist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embrapa
https://pt.wikipedia.org/wiki/FIEB
https://pt.wikipedia.org/wiki/SESI
https://pt.wikipedia.org/wiki/SENAI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Euvaldo_Lodi
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ÓRGÃOS QUE COMPÕE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE 

BARREIRAS E SEUS RESPECTIVOS CARGOS: 

 

 

I    - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete do Prefeito; 

b) Gabinete do (a) Vice-Prefeito (a); 

c) Procuradoria Geral do Município e 

d) Controladoria Geral do Município. 

 

II - Secretarias Municipais: 

 

EIXO GESTÃO E FINANÇAS 

a) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e 

b) Secretaria Municipal da Fazenda. 

 

EIXO GESTÃO SOCIAL E CIDADANIA 

c) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

d) Secretaria Municipal de Saúde e 

e) Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. 

 

EIXO GESTÃO DA CIDADE 

f) Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços públicos e transporte e 

g) Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Trânsito; 

 

EIXO DESENVOVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE 

h) Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Indústria e Comércio e 

i) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 

 

III    - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Contribuinte; 

b) Conselho Superior da Procuradoria Geral do Município; 

c) Conselho Municipal de Saúde; 

d) Conselho Municipal de Educação; 

e) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

f) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção 

e de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB; 

g) Conselho Municipal de Assistência Social; 

h) Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; 

i) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

j) Conselho Tutelar;  

k) Conselho Municipal do Idoso; 
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l) Conselho Municipal de Habitação; 

m) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 

n) Conselho Municipal de Planejamento e acompanhamento da gestão pública municipal; 

o) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Investimento 

e Social da Bahia; 

p) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

q) Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; 

r) Conselho Municipal de Feiras Livres e Abastecimento; 

s) Conselho Gestor do Parque de Exposição Agropecuária Engenheiro Geraldo Rocha; 

t) Conselho Municipal de Turismo; 

u) Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

v) Conselho Municipal de Segurança Cidadã. 

 

A Estrutura Administrativa atual está pautada na Lei Municipal 1.235/2017 de 21 de fevereiro 

de 2017, que visa melhorar o atendimento, reestabelecendo o comando, supervisão e coordenação 

dos serviços peculiares e que são de interesse do município. 
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4.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

1. PERFIL DA SECAD 

 

A SECAD, criada nos termos da Lei nº 1.475 de 01.06.2021 como órgão da Administração Direta 

da Prefeitura Municipal de Barreiras, dentro do Eixo Gestão e Finanças, funciona de acordo com 

os princípios da organização e gestão de sistemas. 

 

1.1 Competências Básicas 

 

“Art. 13. Coordenar, dirigir, executar e controlar todos os processos administrativos e 

financeiros, dando suporte e apoio aos órgãos de assessoramento, órgãos intermediários 

e secretarias finalísticas para que possam cumprir suas finalidades, com as seguintes 

competências: (NR) 

 Realizar o planejamento operacional e a execução da política administrativa no que 

compreende prover os órgãos da administração direta de suporte administrativo nas áreas 

de recursos humanos, material, patrimônio, serviços gerais modernização administrativa, 

informática, tecnologia da informação; 

 Formular, promover, coordenar, implantar e avaliar as políticas de gestão de pessoas, 

contemplando o sistema de carreiras, remuneração, avaliação de mérito, recrutamento, 

seleção, capacitação, reciclagem continuada, direitos e deveres do servidor; histórico 

funcional dos servidores públicos, evolução qualitativa e quantitativa do quadro de 

pessoal; 

 Executar atividades relativas ao recrutamento, seleção, avaliação de mérito, plano de 

cargos e vencimentos, proposta de lotação e outras de natureza técnica da administração 

de recursos humanos da Prefeitura; 

 Executar atividades relativas aos direitos e deveres dos servidores, aos registros 

funcionais, ao controle de frequência, à elaboração das folhas de pagamento e aos demais 

assuntos relacionados aos prontuários dos servidores públicos municipais; 

 Executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais; 

 Promover serviços de inspeção da saúde dos servidores municipais para fins de admissão, 

licença, aposentadoria e outros fins; 

 Prover e coordenar concursos públicos no âmbito da Prefeitura, supervisionando e 

acompanhando as diversas fases de sua execução; 

 Elaborar regras e procedimentos para viabilizar a implantação de sistema informatizado 

para os procedimentos de compras e outros que provam a ampliação do uso de sistemas 

eletrônicos; 

 Acompanhar e validar projetos de adequação de preços de referência dos bens e serviços 

a serem utilizados nos procedimentos licitatórios; 

 Gerenciar, controlar e acompanhar a catalogação de materiais, zelando pela qualidade dos 

padrões de descrição de materiais; 

 Gerenciar, controlar e acompanhar o cadastramento e credenciamento de fornecedores, 

estabelecendo diretrizes e normas para o Cadastro Geral de Fornecedores;  
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 Promover a realização de licitações para compra de materiais, obras e serviços;  

 Executar atividades relativas à padronização, à aquisição, à guarda, à distribuição e ao 

controle do material utilizado;  

 Administrar e controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário pertencente ao Município;  

 Promover junto à contabilidade o registro do bem adquirido e a sua incorporação ao 

patrimônio do Município; 

 Realizar anualmente o inventário patrimonial; 

 Executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário, a proteção e a 

conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes; 

 Zelar pelo patrimônio alocado na Secretaria; 

 Receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e documentos da 

Prefeitura; 

 Conservar móveis, instalações, máquinas de escritório e equipamentos leves; 

 Promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e telefonia da Prefeitura; 

 Organizar e coordenar as atividades de organização e modernização da administração 

direta; 

 Avaliar permanentemente o desempenho da administração municipal; 

 Promover estudos visando a descentralização dos serviços administrativos; 

 Estudar e analisar o funcionamento e a organização dos serviços da Prefeitura, 

promovendo a execução de medidas que visem a simplificação, racionalização e o 

aprimoramento de suas atividades; 

 Elaborar diretrizes relacionadas com a modernização das estruturas organizacionais, a 

racionalização e a integração de procedimentos administrativos comuns à administração 

municipal; 

 Promover a atualização da estrutura organizacional da Prefeitura; 

 Promover estudos visando aumentar a eficiência e eficácia dos serviços prestados pela 

Prefeitura e 

 Exercer outras competências correlatas.  

 

1.2 Principais clientes e usuários 

 

 Cidadão, servidores públicos municipais e demais órgãos colegiados, de apoio à gestão e 

de atividades finalísticas integrantes da estrutura da SECAD e de toda a Prefeitura de 

Barreiras. 

 

1.3 Principais Produtos e Serviços 

 

 Avaliação da gestão institucional; 

 Capacitação e qualificação dos servidores municipais; 

 Gestão e aderência das práticas institucionais e das atividades operacionais 

 

1.4 Processos Finalísticos 
 

 Aperfeiçoamento e modernização da administração pública municipal; 

 Gestão do planejamento estratégico com a definição de prioridades e resultados 

institucionais; 
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 Capacitação do corpo técnico funcional. 

 

1.5 Principais Processos de Apoio 
 

 Departamento de Gestão de Pessoas; 

 Departamento de Compras, material e patrimônio; 

 Departamento de Licitação e contratos; 

 

1.6 Perfil do quadro de pessoal 

UNIDADE DE LOTAÇÃO DOS SERVIDORES QUANTIDADE 

Gabinete da Secretária 07 

Departamento de Gestão de Pessoas 12 

Departamento de Compras 04 

Coordenadoria de Patrimônio 05 

Coordenadoria de Almoxarifado 09 

Departamento de Licitação 07 

Departamento de Contratos 05 

Departamento do Empreendedor Individual 04 

Outros 16 

TOTAL GERAL 69 

 

1.7 Principais instalações e localidades 

UNIDADES ENDEREÇO 

 

Gabinete da Secretária 

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 – Lot. Aratu Barreiras/BA – 

77 – 3614 7122 ou 3614 7104 

E-mail: administracao@barreiras.ba.gov.br 

 

 

 

 

●Departamento de Gestão de 

Pessoas 

●Departamento de Compras 

●Departamento de Licitação e 

Contratos 

 

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 – Lot. Aratu Barreiras/BA – 

77 – 3614 7100 

E-mail:administracao@barreiras.ba.gov.br 

 

Coordenadoria de Patrimônio Avenida Barão de Cotegipe, nº 273, Centro , Barreiras/ BA 

Coordenadoria de Almoxarifado Avenida Barão de Cotegipe, nº 273, Centro , Barreiras/ BA e 

próximo ao Cais 

 

1.8 Departamento de Gestão de Pessoas 

1.8.1 Principais atividades desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Pessoas 

mailto:administracao@barreiras.ba.gov.br
mailto:administracao@barreiras.ba.gov.br
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 Atendimento ao público/servidores; 

 Conferência da freqüência dos servidores lotados nas diversas secretarias, perfazendo um 

total de 5885 funcionários, sendo distribuídos da seguinte maneira: Agentes Políticos - 

12; Cargos em Comissão – 445; Estatutários cedidos – 25; Estatutários – 3.054; 

Pensionista – 02; Processo Seletivo – 2.201 e contrato direto – 146. 

 Análise de acordo com as leis municipais e lançamento das ocorrências enviadas pelas 

Secretarias; 

 Digitação da folha de pagamento; 

 Cadastramento no sistema dos servidores contratados e nomeados; 

 Conferência da folha; 

 Envio de remessas para pagamento; 

 Lançamento das informações no SIGA; 

 Envio da SEFIP, DIRF, RAIS e SIGA; 

 Impressão e arquivamento da folha de pagamento; 

 Descontar e controlar os consignados dos Bancos: CAIXA ECONÔMICA, BRADESCO, 

BMG, PREVCAIXA, SANTANDER... 

 Descontar e controlar as filiações dos Sindicatos: SINDSEMB, UNIMED, UNIMED 

ODONTO, AGESB, BAHIA ODONTO, AGMB, SINPROFE, ACS, ACS – 

UNIODONTO, ACS – COUNTRY CLUB. 

 Retorno aos Bancos e Sindicatos quanto às filiações; 

 Emitir e encaminhar Relatórios das consignações; 

 Arquivamento dos documentos dos servidores; 

 Limpeza dos arquivos para retirada das pastas dos servidores contratados e exonerados 

de exercícios passados e organização do arquivo morto por secretaria; 

 Pesquisa virtual e nos arquivos referente férias e licenças dos servidores; 

 Análise de requerimentos para concessão de férias, licença prêmio, difícil acesso, auxilio 

transporte, adicional noturno, licença sem vencimento e outros, de acordo o Plano de 

cargos e salários e Estatutos dos Servidores; 

 Realização de cálculos rescisórios para pagamento em folha; 

 Confecção e envio ao gabinete do Prefeito de Portarias de nomeação de cargos de 

provimento efetivo; 

 Atendimento as pesquisas solicitadas pelas Secretarias para liberação de vantagens de 

acordo com a legislação pertinente; 

 Envio formal de informações ao setor jurídico para defesa dos processos trabalhistas; 

 Resposta de correspondências externas direcionadas à Secretaria/Diretoria; 

 Lançamento de requerimentos diversos autorizados pelos Secretários municipais em 

folha de pagamento: 

 Protocolo de devolução de requerimentos diversos lançados em folha; 

 Relatório mensal dos servidores civis municipais que adquiriram Progressão Horizontal; 

 Relatório mensal dos servidores contratados e nomeados inclusos na folha; 

 Emissão de ofícios para abertura de contas no Banco do Brasil; 

 Cálculo e emissão de documento para margem consignada dos servidores concursados; 

 Participação nas Comissões dos Processos Seletivos do ano de 2021; 

 Emissão e entrega das Certidões de tempo de serviço para os Processos Seletivos do ano 

de 2021; 
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 Acompanhamento das publicações do Diário Oficial do município; 

 Pesquisa manual nas folhas de pagamento anteriores a 2005 para emissão de Certidão de 

tempo de serviço dos servidores municipais para fins de aposentadoria; 

 Agendamento de perícia médica para servidores com atestado médico superior a 15 dias 

para auxílio doença no INSS; 

 Participação nas Comissões de Processos Administrativos instaurados. Foram realizados 

27 PAD’S - Processos Administrativos Disciplinares, objetivando apurar supostas 

irregularidades descritas no art. 34, IV, da Lei Municipal nº 617/2003, acumulação 

simultânea de proventos da inatividade com vencimento do cargo público, sendo que 

desses: 18 (dezoito) concluiu-se pelo enquadramento irregular, frente às determinações 

capituladas no art. 34, VI, da Lei Municipal nº 617/2003 e 09 (nove) foram enquadrados 

como regulares e passíveis de absolvição. 

PROGRESSÃO VERTICAL 

PERCENTUAL QUANTITATIVO DE PROGRESSÕES LIBERADAS 

10% 06 

20% 44 

30% 04 

40% 11 

50% 03 

     

TITULAÇÃO 

PERCENTUAL QUANTITATIVO DE TÍTULOS LIBERADOS 

5% 07 

10% 05 

15% 02 

20% 26 

25% 0 

30% 0 

 

INSALUBRIDADE 

PERCENTUAL QUANTITATIVO DE INSALUBRIDADES LIBERADAS 

40% 02 

20% 12 

 

1.9 Departamento de Compras, Material e Patrimônio 

1.9.1 Patrimônio 

A gestão patrimonial é uma atividade que visa garantir o planejamento de aquisições, registro 

contábil, distribuição, movimentação, controle, inventário, conservação, recuperação, 

depreciação, cessão, doação, desfazimento, responsabilização, referentes aos bens móveis e 

imóveis da Prefeitura Municipal de Barreiras.  

A equipe de Patrimônio, vem através deste, relatar os trabalhos realizados em 2021, um ano 

atípico onde não realizou o levantamento in loco dos bens móveis e imóveis devido à paralisação 

das atividades presenciais em decorrência do Decreto Municipal, impactos provocados pela 

pandemia da Covid-19, respeitando assim, o distanciamento social. Fizemos vários tombos nas 
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respectivas secretarias: Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Assistência Social, Agricultura, 

Administração entre outras. Principalmente na secretaria de saúde onde teve uma grande demanda 

de aquisição de mobiliário, e equipamentos hospitalares para os centros de atendimento de COVID-

19.  

Com a retomada gradual, diversas ações foram colocadas em prática, como a identificação e 

regularização de patrimônio, restauração de bens móveis feita pela empresa VW Solutions, termos 

de responsabilidade de todos os bens novos adquiridos no referido ano, transferências internas entre 

setores de bens moveis. 

A transferência interna ainda continua sendo um dos maiores problemas enfrentados por esse 

setor, consiste na modalidade de movimentação de bens, com troca de responsabilidade, no 

entanto os setores continuam fazendo sem a devida comunicação junto ao Setor de Patrimônio 

do Município, para atualização dessas transferências. Outro desafio que cotidianamente nos 

deparamos é a quantidade de bens inservíveis encontrados nos almoxarifados do município 

causando uma desordem e ocupando espaços que deveriam ser utilizados por bens novos, 

precisando urgentemente de tomar as devidas providencias. 

1.9.2 Almoxarifado Municipal 

O almoxarifado é a unidade administrativa responsável pelo controle e pela movimentação dos 

bens de consumo e documentos, colocando-se em interface a este setor a Secretária de 

Administração, Chefia de Gabinete, Controladoria, Procuradoria, Setor de Compra, Diretoria de 

Recursos Humanos, Sec. do Meio Ambiente, Sec. de Agricultura, Sec. De Indústria e Comercio, 

Secretária de Infraestrutura, Obras e Transportes e Sec. de Segurança Cidadã e Transito, Sec. da 

Fazenda e Sec. de Planejamento.  

No início de 2021 foi retirado o estoque de materiais da Sec. de Educação, pois a referida 

Secretria passou a dispor de almoxarifado próprio.  

Em decorrência da Pandemia 2020/2021, conforme decretos municipais passamos alguns dias 

fechados, e em escala de funcionários, e logo após os decretos voltamos a rotina normal.  

Estoque de Materiais de Consumo  
Na chegada de materiais novos: Examinar, conferir e receber o material adquirido, que deve estar 

de acordo com as Notas de Empenho.  

• conferir se o que está chegando está descrito no pregão, no oficio de compra, e só após dar 

entrada no sistema, libera-se as Notas Fiscais para o Setor de Compras.  

• atender às requisições de materiais dos departamentos e seus setores;  

• controlar e manter os registros de entrada e saída dos materiais sob guarda;  

• na organização do material recebido evita-se o contato direto do material como piso, utilizando 

os acessórios de proteção (páletes e prateleira); material de mesma classe fica em local próximo, 

de modo a facilitar sua movimentação, inspeção e rápida realização da contagem;  

• O material é empilhado de forma a não comprometer a segurança das pessoas ao redor, assim 

como a qualidade do próprio material que pode vir a ser afetada em decorrência de excessiva 

pressão e da ausência de adequado arejamento;  

• Realização do balanço mensal para elaboração de Relatórios da Movimentação do 

Almoxarifado, a contagem de estoque é feita uma vez ao mês, no início de cada mês, havendo 

duas conferências para garantir a eficácia do mesmo.  

Documentos Arquivados  

Dispomos de Quatro locais para Arquivo de Documentos: ALMOXARIFADO CENTRAL, 

CAIS, PORTO E SAC. Como o acervo de documentos é muito grande, é necessário um local 
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grande e arejado para alocarmos, mas ainda não temos um lugar único para ser arquivado os 

documentos.  

No decorrer do ano de 2021, começamos uma organização e catalogação dos documentos 

arquivados, porém até o presente momento não foi possível finalizar, por isso na solicitação de 

pesquisa de processos, ainda há uma demora na busca por estes documentos e é possível que não 

sejam encontrados.  

A folha de ponto iniciou-se a digitalização das mesmas, uma parte já foi envia ao RH para o 

procedimento, porém ainda faltam alguns; também se iniciou a digitalização dos Alvarás e 

Habite-se alocados no almoxarifado Central.  

 

1.9 Departamento de Licitação e contratos 

1.9.1 Departamento de Licitações 

Destacamos as principais realizações da Comissão Permanente de Licitação de Janeiro a 

dezembro/2021.  

No primeiro momento, além do atendimento à população, aos Servidores e aos Secretários 

Municipais, abrangemos todas as atividades que são realizadas, destacamos as que foram 

priorizadas: 

1- Abertura de Processo Administrativo através da Solicitação dos Secretários Municipais;  

2- Orientação para elaboração de Termo de Referência e/ou Projeto Básico; 

3- Solicitações de Cotações as Empresas; 

4- PRDC – Pedido de Realização de Despesa e Contratação; 

5- Solicitação de Dotações Orçamentarias para a Contabilidade; 

6- Minuta do Edital; 

7- Encaminhamento (Oficio) a Controladoria para primeira análise – Fase Interna da 

Licitação; 

8- Encaminhamento (Oficio) a Procuradoria Jurídica para primeira análise- Fase Interna da 

Licitação; 

9- Carta Autorizativa para o Prefeito assinar; 

10- Edital; 

11- Abertura da Licitação; 

11.1Sessão de Abertura do Processo: 

11.1.1- Credenciamento 

11.1.2- Habilitação,  

11.1.3- Propostas de Preços 

12-  Atas de Reuniões  

13- Encaminhamento (Oficio) a Controladoria para segunda análise –Fase externa da 

Licitação; 

14- Encaminhamento (Oficio) ao Setor Jurídico para segunda análise- Fase externa da 

Licitação; 

15- Adjudicação; 

16- Homologação; 

17- Contratos; 

18-  Encaminhamento ao Setor de Contabilidade para Lançamento no SIGA, Empenho e 

Digitalização; 

19- Extrato de Contratos 

20-  Encaminhamento do Contrato e Proposta Vencedora ao Setor de Contratos; 
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21-  Encaminhamento ao Diário Oficial para Publicação; 

Destacamos que esta Comissão Permanente de Licitação trabalha com as seguintes Modalidades 

de Licitação:  

- Carta Convite 

- Tomada de Preço (Tipos: Técnica/Preço e Técnica)  

- Concorrência – (Tipos: Técnica/Preço e Técnica) 

- Inexigibilidade  

- Chamadas Públicas   

Importante ressaltar, que o Procedimento Interno (Abertura de Processo Administrativo através 

da Solicitação dos Secretários Municipais/ Termos de Referência e/ou Projeto Básico/ 

Solicitação de Dotações Orçamentarias para a Contabilidade/ Carta Autorizativa para o Prefeito 

assinar) realizamos antes de ser entregue ao Setor do Pregão.  

No escopo deste Relatório, salientamos que nos meses de janeiro a dezembro de 2021, foram 

realizadas as seguintes atividades:  

- Carta Convite- Total: 20  

- Inexigibilidade- Total: 12 

- Concorrência – Total: 01 

- Dispensa de Licitação – Total: 33 

- Pregão Presencial – Total: 00 

- Pregão Eletrônico – Total: 00 

- Tomada de Preço – Total: 03 

- Chamada Pública – Total: 00 

-Regime Diferenciado de Contratação – RDC - Total: 00 

-Credenciamento - 01 

-Termos de Referencia – Total: 69 

-Ata de Registro de Preços – Total: 01 

 

 Departamento de Planejamento, desenvolvimento econômico e urbano 

 

Considerações Gerais 

Todas as ações do Governo Municipal têm início nas demandas individuais criadas pelas diversas 

secretarias, baseadas nas diretrizes políticas da administração atual. Estas demandas são enviadas 

à Secretaria de Administração, onde são elaborados os projetos para todos os setores municipais. 

Assim são criadas condições para a execução dos diversos programas e projetos realizados por 

todas as secretarias.  

A Coordenação de Planejamento, Projetos e Captação de Recursos trabalha em parceria com 

Ministérios e Secretarias do Governo Federal e Estadual, além das consultorias contratadas, com 

a finalidade de identificar recursos disponíveis. Identificados os recursos, serão realizados os 

pleitos e propostas, através de planos de trabalhos e documentações especificas de cada órgão, 

de acordo com linhas de ação e finalidade do recurso e com a parceria de cada secretaria 

municipal afim. Contratado o recurso, atuamos juntamente com o setor de Convênios, nas 

solicitações de pendências dos órgãos gestores, (Caixa Econômica Federal, Funasa e Secretarias), 

como documentações técnicas, jurídicas, prazos e prorrogações; 

Para captação de recursos do Governo Federal todos os projetos e programas devem 

obrigatoriamente serem cadastrados no SICONV- Portal do Governo Federal, Faça Projeto, 

outros programas da saúde e educação e no sistema de projetos do governo estadual. 
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A SECAD, por intermédio deste Departamento de Planejamento, Desenvolvimento Econômico 

e Urbano /Coordenação de Planejamento, Projetos e Captação de Recursos atua também como 

suporte técnico para as demais secretarias municipais nas atividades inerentes a demandas de 

topografia, cartografia, georreferenciamento e geoprocessamento, orçamentação e projetos 

básicos. 

Atividades Desenvolvidas 

Suporte Técnico e Execução 

1. De janeiro a junho de 2021 - Valor da Terra Nua - VTN do município de 

BARREIRAS-BA para o ano 2021. – Diagnósticos de Campo, Revisão, 

Elaboração, Responsável Técnico e Definição do Valor Venal da Terra Nua do 

Município de Barreiras que sérvio de base para Declaração do ITR e base para 

O ITIV municipal; 

2. Suporte Técnico para Elaboração do PPA – PLANO PLURIANUAL 2022-2025; 

3. Projeto do Novo Parque de Exposições de Barreiras: 

3.1 fevereiros / 2021 - Viajem Técnica a EMBRAPA GADO DE CORTE- AO 

CENTRO DE EXCELÊNCIA DA PECUARIA DE CORTE – FAEB/CNA – MS; 

3.2 fevereiros a dezembro / 2021 – Cronograma Físico-Financeiro 

A) Projeto Básico (Contrapartida da PMB) 

B) Carta de Intenção (Doador contra Donatário do terreno) 

C) Apresentação do Projeto ao Gestor Municipal 

D) Apresentação do Projeto Básico a Comunidade de Barreiras e Oeste 

Baiano 

E) PROJETO EXECUTIVO – EM FASE DE ELABORAÇÃO 

 

1.10 Departamento de Convênios e Projetos 

 

1.10.1 Formalização dos Termos de Fomento, Colaboração e Acordos de Cooperação 

com o município de Barreiras: 

  

1.  Recebimento da documentação das entidades proponentes;  

2. Confecção do processo administrativo;  

3. Encaminhamento à Procuradoria Geral e Controladoria para pareceres;  

4. Confecção dos Termos/Acordos para assinatura do Prefeito e publicação;  

5. Lançamento no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, do Tribunal de Contas dos 

Municípios da Bahia, os Termos de Fomento e de Colaboração firmados pela Prefeitura de 

Barreiras;  

6. Lançamento no Sistema Freire, os Termos de Fomento, de Colaboração e Acordos de 

Cooperação firmados pela Prefeitura de Barreiras. 

  

1.10.2 Solicitação de pagamentos das parcelas dos Termos de Fomento: 

  

1. Confeccionar pedido de pagamento com a juntada de documentos necessários tais como: 

certidões negativas de débitos, cópias dos termos de fomento, extrato de publicação no diário 

oficial;  

2. Encaminhamento da solicitação de pagamento para secretaria responsável pela dotação 

orçamentária, para assinatura e emissão de parecer técnico;  
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3. Encaminhamento da Solicitação de Pagamento à Contabilidade do município.  

 

    1.12.3 Recebimento e análise das prestações de contas: 

  

1. Receber e analisar as prestações de contas;  

2. Orientar as entidades parceiras em relação às pendências apontadas nas prestações de contas;  

3. Envio à Controladoria Geral do Município para emissão de Parecer Final. 

  

    1.12.4 Digitalização e Inserção das prestações de contas: 

  

1. Após análise e parecer da Controladoria Geral do Município enviar as prestações de contas 

para o setor de digitalização;  

2. Acompanhar a digitalização das prestações de contas, e arquivá-las posteriormente; 4.3. 

Inserção das Prestações de Contas dos Termos de Fomentos no site da Prefeitura / Portal da 

transparência. 

  

   1.12.5 Elaboração anual das Prestações de contas dos Programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE: 

  

  1. Inserção dos dados da Prestação de Contas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

(SIGPC), relacionados aos Programas:  

2. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;  

3. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;  

4. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE;  

5. MP 815/2017 Ciclo 2017.  

 

  1.12.6 Elaboração anual da Prestação de Contas do Programa Estadual do Transporte 

Escolar – PETE/BA. 

  

  1.12.7 Lançamento e controle das contas de água e energia de todos os imóveis vinculados 

ao Município de Barreiras:  

 

 

1. Realizar o lançamento das contas recebidas da Coelba ou Embasa na planilha do Controle de 

Contas;  

2. Analisar as contas recebidas com vistas a identificar inconsistências, tais como:  

2.1. Contratos / Matrículas ausentes no lançamento em questão;  

2.2. Surgimento de novos Contratos / Matrículas;  

2.3. Possíveis cobranças indevidas.  

2.4. Efetuar correções caso tenha sido identificada alguma inconsistência no lançamento;  

2.5. Encaminhar as contas para a contabilidade, acompanhadas da listagem correspondente para 

cada centro de custo;  

2.6. Analisar as informações coletadas frente ao que foi registrado nos meses anteriores;  

2.7. Baseado na análise, emitir notificações para as secretarias cujos contratos / matrículas 

tenham apresentado inconsistências no padrão de consumo;  

2.8. Baseado na análise, emitir relatório para a Controladoria;  
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3. Disponibilizar as informações e arquivos atualizados em nuvem (atualmente via Dropbox), 

para que as demais secretarias (stakeholders) possam realizar consultas e elaborar controles 

independentes;  

4. Arquivar as contas (exclusivo para as contas da Embasa). 

  

  1.12.8 Realização de inclusão, cancelamento e mudança de titularidade das contas de água 

e energia dos imóveis vinculados ao Município de Barreiras: 

  

1. Recepcionar as demandas externas de requerimento de titularidade, cancelamento ou novas 

ligações;  

2. Reunir a documentação necessária de acordo com a demanda;  

3. Encaminhar ofício para assinatura do Prefeito (Embasa) ou da Sec. De Administração 

(Coelba);  

4. Encaminhar demanda para as respectivas concessionárias;  

5. Registrar alterações no controle interno;  

6. Acompanhar o andamento da solicitação até que seja finalizada;  

7. Arquivar processo. 

  

   1.12.9 Automação de processos / rotinas:  

 

9.1. Analisar a necessidade/possibilidade de automatizar rotinas/processos que utilizem recursos 

do MS Excel ou outros programas do S.O Windows com base no grau de recorrência.  

9.2. Caso a análise prévia aponte a necessidade de automação da rotina, elaborar, testar e 

documentar o algoritmo responsável pela execução da rotina. 

 

1.13 Departamento de Convênios e Projetos – PPP 

Conforme atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2021, apresentamos através 

deste relatório todas as ações elaboradas pelo Setor de Convênios e PPP que tem por objetivo 

centralizar a elaboração, tramitação e controle sobre os instrumentos celebrados entre o 

Município de Barreiras-BA por meio de recursos federados, oriundos de convênios, contrato de 

repasses, termos de ajustes, termo de compromissos, programas de ação continuada e 

instrumentos similares. 

 Além disso, no decorrer das atividades, assumimos a responsabilidade do 

acompanhamento, análise de prestação de contas referentes aos acordos firmados, observando os 

prazos, os documentos comprobatórios e encaminhamentos necessários, sempre observando a 

legislação pertinente. Para tanto, as diversas atividades que constituem as Gestão de Convênios, 

além do controle dos instrumentos celebrados, formalização de prestação de contas, 

desenvolvemos o acompanhamento do Gerenciamento através de Sistemas abaixo relacionados:  

 Sistema Integrado de Monitoramento de Execução e Controle – SIMEC, OBRAS 2.0:  

1-Alimentação do sistema, referente ao monitoramento e solicitação de prorrogação de vigência dos 

termos compromissos 

2-Alimentação do sistema, referente as medições, notas fiscais, 

pagamentos   
3-Alimentação do sistema, referente as solicitações de desembolso   
 Sistemas do FNS, Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB e QUALIFICA;  

 Inserção de Propostas, acompanhamento, Execução e Prestação de Contas no Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos – Plataforma + Brasil/SICONV: 
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1-Alimentação do sistema, referente ao monitoramento e solicitação de prorrogação de vigência dos 

termos convênios 

2-Alimentação do sistema, referente as medições, notas 

fiscais, pagamentos   
3-Alimentação do sistema, referente os relatórios e prestação 

de contas    
   

 Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SIGPC; 

 Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA; -Informes mensais referente ao 

Cadastramento de Convênios, Obra e Medições 

Abrangem-se com isso também os contatos com diversos órgãos financiadores de convênios, 

para levantamentos das pendências e resolução para liberação dos recursos já garantidos e 

pendentes, assim como na prospecção de novos recursos junto ao Governo da Bahia e ao Governo 

federal. Realizamos dessa forma, levantamentos de programas abertos, chamamentos públicos, 

lançamentos de propostas, acompanhamento das medições de obras e execução de planilha 

orçamentária.  

Com isso, segue abaixo relação de Propostas Cadastradas Aprovadas e as que ainda estão sob 

análise no Sistema da Plataforma + Brasil – SICONV: 

RELAÇÃO PROPOSTA CADASTRADAS JÁ APROVADAS 

  MINISTÉRIOS 

QUANTIDADE 

PROPOSTA ANO 

TERMO DE DOAÇÃO COM 

ENCARGOS AUTOMÓVEL SUV_  

JEEP RENEGADE 

MINISTÉRIO DA 

MULHER, DA 

FAMÍLIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS 

01 2021 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO À 

INFRAESTRUTURA E AO 

SANEAMENTO – FINISA – DESPESAS 

DE CAPITAL Nº 0552717-41. 

Caixa Econômica 

Federal 
01 2021 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO À 

INFRAESTRUTURA E AO 

SANEAMENTO – FINISA – DESPESAS 

DE CAPITAL Nº 0600907-79 

Caixa Econômica 

Federal 
01 2021 

        

RELAÇÃO PROPOSTA CADASTRADAS NÃO APROVADAS AINDA 

OBJETO MINISTÉRIOS 
QUANTIDADE 

PROPOSTA 
ANO 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. 

Ministério do Turismo 10 2021 

AQUISIÇÃO DIRETA DE 

EQUIPAMENTOS -PÁ-

CARREGADEIRA  

M.Desenvolvimento 

Regional 
01 2021 
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CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, 

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA 

ATENDER A AGRICULTURA 

FAMILIAR, CONSTRUÇÃO DE CRAS, 

CONSTRUÇÃO DE CREAS, 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

RECUPERAÇÃO PARA 

DEPENDENTES QUÍMICOS. 

Ministério da Cidadania 01 2021 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA E MELHORIA 

HABITACIONAL 

M.Desenvolvimento 

Regional 
03 2021 

CUSTEIO E INVESTIMENTO 
M. Saúde (Fundo a 

Fundo) 
03 2021 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS E  AQUISIÇÃO DE 

PATRULHA MECANIZADA   

MINISTERIO DA 

AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO  

03 2021 

 PPP - Prestação de serviços para modelagem e estruturação de projeto de concessão ou 

parceria público-privada (PPP) no setor de iluminação pública no município. 

1.14 Departamento do Empreendedor Individual 

 
A Sala do Empreendedor é um local de atendimento mantido pela Prefeitura Municipal de 

Barreiras em parceria com o SEBRAE, para incentivar a legalização de negócios informais que 

se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela lei complementar 123/06, também conhecida 

como Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, facilitar a abertura de novas empresas e regularizar 

as atividades informais e oferecer serviços aos Micros Empreendedores Individuais (MEI). 

Atividades de Serviços Prestados:  

- Formalização (CNPJ); 

- Alteração no Registro (nome fantasia, endereço, telefone, atividade econômica principal e 

secundaria e capital social); 

- Encerramento da empresa (Baixa); 

- Emissão do DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional); 

- Declaração Anual; 

- Parcelamento de Débito do DAS; 

- Emissão do Certificado do MEI; 
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- Emissão do Certificado da Receita Federal; 

- Emissão do Certificado da Receita Estadual;  

- Inscrições para Palestras do SEBRAE; 

 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2021 

Formalização (CNPJ) 139 

Alteração no Registro 299 

Encerramento da Empresa (Baixa) 69 

Emissão do DAS (documento de arrecadação do Simples Nacional) 9.350 

Declaração Anual 671 

Parcelamento do Débito DAS 395 

Emissão Certificado MEI (Micro Empreendedor Individual) 1.427 

Emissão Certificado da Receita Estadual 120 

Emissão Certificado da Receita Federal 745 

Extrato MEI 148 

DARF – Documento de Arrecadação da receita Federal 334 

Emissão de Documentos para Tributos (Inscrição Municipal) 2591 

Emissão de Certidões para Licitação 15 

Emissão de Certidões Negativas (Municipal, Estadual e Federal) 7 

Palestra Formalização – MEI 11/02 

Palestra Formalização – MEI 18/02 

Palestra Formalização – MEI 25/02 

Reunião SEBRAE – Cidade Empreendedora 15/03 

Reunião SEBRAE – Cidade Empreendedora 18/03 

Reunião Lab. Plano de Ação Rede de Atores 27/04, 06/07 

Reunião SEBRAE: Transformar o Município em um Bom lugar para 

empreender 

07/06 

Reunião SEBRAE Consultoria Cidade Empreendedora  09,16, 23 e 30/06, 

29/07, 03/08 

Reunião SEBRAE Rede Sim  18/06 

Reunião SEBRAE sobre Rede de Atores 18/06 

Reunião SEBRAE sobre Plano de Ação 22/06 
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4.2 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COMPOSIÇÃO SEFAZ: 

 

SECRETÁRIO DA FAZENDA: Celso Luís Lessa  

Secretária Administrativa: Amanda Carla P. da Silva 

 

DIRETORIA DE TRIBUTOS:   Emerson Romeu Mendonça Mineiro 

EQUIPE TÉCNICA – NÚCLEO TRIBUTÁRIO:   FISCAIS, AGENTES E AUDITORES

  

Celimarcos R. da Silva – Coordenadoria de Arrecadação 

Adriana Carmem Dantas Quirino Silva – Coordenadoria da Dívida Ativa 

Lucas Matheus Andrade Sales – Coordenador de Fiscalização. 

 

DIRETORIA DO TESOURO- EXECUÇÃO FINANCEIRA:  Luana Soares de Sousa 

EQUIPE TÉCNICA – NÚCLEO FINANCEIRO/PREFEITURA:   Iva Ribeiro Nere 

Iolanda R. S. S. Oliveira 

Irailde Ferreira Almeida 

Nidia Negrão da Cruz 

Elenice Celestina da Silva 

Edna de Souza Vieira 

 

ASSESSORA CHEFE ESPECIAL GABINETE: Versiany de Paula Moreira Roque 

 

DIRETORIA DE CONTABILIDADE:  Bartolomeu Pinto da Silva 

EQUIPE TÉCNICA – NÚCLEO CENTRAL/PREFEITURA:  Sávio Serpa Borges 

Raylan Ribeiro Nery 

Gilberto Júnior Pereira 

Bruno Ramos Moreira 

Soraia Barbosa da Costa 

Erica Silva Costa 

Barbara Romilda Alves Rodrigues 

Eryanne da Silva Crus 
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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal da Fazenda tem como finalidade formular e executar as ações de 

arrecadação municipal junto ao setor tributário, assim como, as execuções contábeis e financeiras 

do Município de Barreiras-Ba.  

Apresentamos como fator primordial a busca por uma gestão de excelência, cumprindo nosso 

planejamento orçamentário e financeiro realizando as previsões de receitas e despesas com 

segurança, que nos fazem executar nosso papel na gestão com segurança atualizando de forma 

eficiente e eficaz na gestão municipal.  

Sabemos que é de fundamental importância para o gestor manter equilibradas suas receitas e 

despesas para a execução de uma boa gestão conforme apresentado no orçamento. A CF/1988 

em seu art. 174 diz que: "Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 

determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.  

Deste modo, a finalidade deste relatório consiste em demonstrar de forma eficaz as informações 

e análises ora apresentadas, visando demonstrar as origens e aplicações dos recursos públicos em 

consonância com o planejamento consubstanciado ao Plano Plurianual – (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – (LDO) e a Lei de Orçamento Anual – (LOA), instrumentos estes 

alinhados com o Plano Diretor Urbano. 

Por fim, o presente Relatório demonstra de forma sintética os resultados fiscais do Município de 

Barreiras, tais como os índices de gastos com pessoal, de comprometimento da dívida pública, 

de aplicação em saúde e educação, dentre outros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 

onde trataremos das Prestações de Contas, assim como, as informações no SIGA, obedecendo a 

estrita observância das normas do TCM e demais órgãos fiscalizadores. 

 

ESCOPO DAS ATIVIDADES 

A Secretaria da Fazenda é responsável pela Arrecadação, Fiscalização, Contabilização, e 

Estruturação das Receitas e das Despesas do Municipais. Subdividindo-se em: 

Diretoria do Tributos é o departamento encarregado pela arrecadação de impostos e taxas 

municipais, afiscalização tributária do município, atividades que são indelegáveis e 

desenvolvidas por agentes que pautam pelo princípio da legalidade. São responsáveis por exerce-

se atividades como: cadastro econômico, cadastro imobiliário, atendimento tributário, 

fiscalização tributária e as atividades inerente a dívida ativa municipal. 

Diretoria Contábil busca obter um retrato fiel da execução orçamentária e do resultado 

econômico-patrimonial da entidade pública, tanto para os gestores quanto para a sociedade, 

portanto, seu papel revela-se de fundamental importância para a promoção da transparência, do 

controle social e da cidadania plena.  

Dessa forma, os resultados do Governo Municipal de Barreiras no exercício de 2021 estão 

consolidados no Balanço Geral, cujos dados são provenientes dos registros contábeis realizados 

em Sistema Informatizado, e validados pelos órgãos e entidades da administração pública 

municipal responsáveis pela sua consistência e veracidade. 

Diretoria Tesouro onde são executadas as atividades de recebimentos e pagamentos, 

lançamentos de arrecadação Tributárias e Constitucionais, conciliações Bancárias e Contábeis, 

geração de relatórios de despesas e receitas e disponibilidades financeiras, é responsável pela 

gestão dos Recursos Públicos do Município de Barreiras, juntamente com o secretário da pasta. 
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OBJETIVO 

A ação desenvolvida pela SEFAZ dispõe das atividades da contabilidade e tesouraria que tratam 

eminentemente de empenhar no período de competência, onde após haverá há liquidação e o 

posterior pagamento a ser realizado pela tesouraria. Além de acompanhar a folha de pagamento 

com sua respectiva fonte de recursos e o desempenho do INSS, bem como os índices 

constitucionais prevista na CF. 

A Secretaria da Fazenda é a executa suas ações como apresentado no planejamento orçamentário, 

sendo dividido em receitas e despesas. Para a realização da despesa pública, em tempo hábil para 

alcançar as metas estabelecidas pelo Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

LOA – Lei de orçamento Anual. Além disso, tem como responsabilidade o controle dos gastos 

de pessoal, em observância a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

O departamento tributário tem como objetivo cumprir as metas fiscais arrendatárias, destinadas 

a depositar recurso aos cofres públicos municipal, oriundas de receitas tributárias e taxas, sejam 

elas, fiscais ou extrafiscais, e tem funções que vão além da arrecadação de receitas, como 

cumprimento da função regulatória de mercado.  

O departamento do tesouro objetiva garantir que o gestor cumpra com seus compromissos 

financeiros, de modo que possam planejar e executar todos os compromissos financeiros da 

gestão pública. 

Sendo assim, todos setores ligados diretamente ou indiretamente a SEFAZ, são pautados por 

resoluções do TCM Nº 1060/05 que estabelece normas de apresentação mensal e anual das contas 

dos Municípios, Resolução Nº 1282/09 que trata das disposições do SIGA e o Art. 29-A da 

CF/1988 que se refere ao repasse do Duodécimo, obedecendo aos ritos estabelecidos na LRF 

101/00 e da lei 4.320/64. 

 

RELATÓRIO DEPARTAMENTO DA RECEITA 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Grandes mudanças foram realizadas no Departamento da Receita do Município no ano de 2021. 

Além da manutenção das atividades já consolidadas, novos procedimentos foram incorporados à 

rotina do Setor com fulcro no aperfeiçoamento dos serviços prestados aos empresários, 

contadores e demais contribuintes.  

Ainda sob os efeitos das medidas de prevenção e controle para enfrentamento da COVID-19 a 

Diretoria de Tributos permaneceu com suas atividades regulares, seguindo rigorosamente os 

protocolos de segurança fixados pela Secretaria Municipal de Saúde e demais órgãos 

competentes. Para tanto foram intensificados no Departamento os cuidados para preservar a 

saúde dos servidores e contribuintes que se dirigem ao Setor em busca de atendimento.  

Ainda com foco nessas medidas de restrição firmadas por meio de decreto municipal, a Diretoria 

de Tributos deu continuidade à modernização na forma de oferecimento dos serviços focando no 

formato on-line sempre prezando pelo cuidado das informações protegidas por sigilo fiscal. 

Além disso, buscando sempre a melhoria da gestão fiscal e tributária do Município a Secretaria 

da Fazenda mantém reuniões regulares entre o Diretor de Tributos e o Secretário. Esses encontros 

priorizam o dialogo setorial com todos os servidores e grupos envolvidos com a arrecadação 

(fiscais de tributos, agentes de tributos e auditores fiscais). Nas reuniões são definidos os 

objetivos e metas a serem alcançadas, colhidas as sugestões e avaliadas as dificuldades. 



 

 
 

Página 29 de 339 
 

CADASTRO ECONÔMICO 

 

A estrutura de atendimento disponível ao contribuinte foi expandida e o acesso aos serviços está 

cada vez mais facilitado para as demandas relacionadas ao Cadastro Fiscal do Município. Em 

razão da pandemia da COVID-19 foram oferecidos no Setor de Cadastro Econômico além do 

atendimento presencial por meio do PLANTÃO FISCAL, respeitados os critérios de 

distanciamento e prevenção, como também o atendimento via e-mail. 

Aprimoramos o atendimento ao contribuinte com a realização da gestão da comunicação 

eletrônica, oferecendo acompanhamento adequado aos pequenos, médios e também aos grandes 

contribuintes. Mantemos ainda Fiscais de Tributos para atendimento especializado aos 

profissionais da contabilidade.  

Os procedimentos de solicitação para habilitação e emissão de nota fiscal eletrônica foram 

modernizados. É possível agora realizar todos os trâmites para emissão de NF-e de forma 

totalmente eletrônica sem a necessidade de protocolo de documentos físicos no Setor, ainda em 

consonância com as diretrizes para evitar a proliferação do Sars-CoV-2. 

Ademais os procedimentos para inscrição de novos estabelecimentos e para os eventos de 

alteração dos dados cadastrais de empresas estabelecidas no Município são realizados através do 

REGIN – Sistema de Registro Integrado, dentro da Rede Nacional para a Simplificação do 

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. Esta rede, criada pelo Governo 

Federal através da Lei Nº 11.598 de 3 de dezembro de 2007, tem por premissa básica abreviar e 

simplificar os procedimentos e diminuir o tempo e o custo para o registro e a legalização de 

pessoas jurídicas, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. É possível através do REGIN a 

formalização de novos negócios em até 48 horas. 

Uma equipe de fiscais focada no Cadastro Econômico realiza através dessa ferramenta a análise 

dos pedidos de Viabilidades como também as análises dos pedidos para concessão dos Alvarás 

de Funcionamento. Apenas neste ano foram julgados cerca de 10.990 pedidos de viabilidades e 

alvarás relacionados à legalização de pessoas jurídicas domiciliadas no Município.  

Foi aperfeiçoada ainda a gestão das demandas das pessoas jurídicas vinculadas ao regime 

compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de Tributos aplicáveis às Microempresas 

e Empresa de Pequeno Porte, cumprindo o Município de Barreiras dessa forma a atribuição 

estabelecida por Convênio para tratamento das solicitações de adesão aos Optantes do SIMPLES 

NACIONAL. Assim foram efetivados no Portal do Simples Nacional por meio do acesso aos 

Entes Federados cerca 600 eventos de verificação e liberação de pendências. 

 

CADASTRO IMOBILIÁRIO 
 

Tendo em vista a melhoria da gestão do Cadastro Imobiliário Municipal, neste ano o lançamento 

do IPTU do exercício de 2021 foi feito em fevereiro, com vencimento no dia 10/maio deste ano. 

Para adquirir a cota única ou as parcelas foi disponibilizado a opção de impressão do DAM via 

portal de tributos do município, no site barreiras.saatri.com.br ou diretamente no atendimento 

tributário. 

Essa antecipação do Calendário Fiscal com lançamento do IPTU logo no início do exercício visa 

possibilitar a realização de planejamento tributário pelos contribuintes, permitindo a escolha do 

melhor momento para cumprimento da sua obrigação tributária junto ao Município, sem, no 

entanto, dispensar o desconto de 10% (dez por cento) oferecido para o pagamento do imposto na 

cota única.  
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Buscando a manutenção do Cadastro Municipal foi definida pela Diretoria no Setor de Cadastro 

Imobiliário rotina de revisão cadastral dos imóveis nos diversos loteamentos da Cidade. Em 

decorrência desta atividade foram identificados até o encerramento do exercício cerca de 20.000 

m². Essa diferença de área decorre de novas áreas construídas de unidades imobiliárias que 

passaram por construções recentes ou expansão das áreas edificadas já existentes. 

Como resultado deste trabalho foi feita a atualização dos cadastros correspondentes a esses 

imóveis com repercussão direta no lançamento dos tributos municipais, inclusive pela alteração 

do uso do imóvel com reflexo imediato no montante do IPTU arrecadado no exercício seguinte. 

 

ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO 

 

O atendimento tributário tem recepcionado uma demanda crescente de solicitações dos 

contribuintes, seja de forma presencial, seja pelos canais de atendimento por e-mail ou portal 

eletrônico. Em média, são realizados diariamente cerca de 200 atendimentos presenciais, que 

visam além da emissão de tributos, orientações sobre dúvidas tributárias dos contribuintes entre 

outros esclarecimentos pertinentes. 

Pelos e-mails disponibilizados pelo Departamento, são recepcionados documentos e 

protocolizadas as solicitações dos contribuintes, constando o registro de 8014 processos abertos 

no ano de 2021. 

Foi realizado também por e-mail o atendimento aos que solicitaram a adesão ao REFIS 

2021, seja para pagamento em cota única ou parcelamento, tendo sido recepcionados e 

respondidos um total de 7387 e-mails.  

Já no portal eletrônico foram disponibilizadas o link: 

https://barreiras.saatri.com.br/Contribuinte/EmitirDamTaxaDiversa para geração de preços 

públicos e taxas através, de modo a evitar o deslocamento do contribuinte até a Diretoria de 

Tributos, como forma de contribuir para redução dos focos de contágio da Covid-19 nos espaços 

de atendimento ao público. 

 

AÇÕES NA DÍVIDA ATIVA 

 

No exercício de 2021 em 23/02/2021, a Lei n° 1.467/2021 foi aprovada para todos os créditos 

tributários vencidos até 31/12/2020, inscritos ou não em dívida, ajuizados ou não, promovendo 

no período de 23/02/2021 a 30/10/2021 possibilidades de recolhimentos de créditos com 

descontos até 100% nas multas e juros e 50% nos honorários advocatícios, ocasionando uma 

grande recuperação de receitas contempladas junto ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS 

2021. 

“A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de 

várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos 

na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio 

de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma 

da lei”. 

Durante o exercício de 2021, foram efetuadas as ações de Cobrança Amigável, ainda com grande 

necessidade de higienizações/atualizações cadastrais e de lançamentos de créditos no Cadastro 

Econômico (TLL, TFF, ISS e Outras Receitas), para uma inscrição em Dívida com certeza de 

liquidez desses créditos, relacionados ao exercício de 2021. 

https://barreiras.saatri.com.br/Contribuinte/EmitirDamTaxaDiversa
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INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – EXERCÍCIO 2021 

Com o encerramento do exercício de 2021 foi gerado o Livro da Dívida,  contendo os Créditos 

Tributários ou Não Tributários inscritos MANUALMENTE em Dívida Ativa no decorrer do 

exercício de 2021, sendo eles referentes ao(s) créditos de IPTU – Imposto Predial e Territorial 

Urbano, TFF – Taxa de Fiscalização e Funcionamento, TLL – Taxa de Licença e Localização e 

outros, assim como os Créditos Não Tributários – Multa da Vigilância Sanitária, Multa do Meio 

Ambiente, Multa/Ressarcimentos – TCM e Ressarcimento aos cofres públicos, informações 

relacionadas com as ações efetuadas na Diretoria de Tributos – Coordenadoria da Dívida Ativa. 

 

EXERCÍCIO 2021 – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA   

  Receita  Valor Original   Valor Corrigido  

DIVIDA TRIBUTÁRIA 

  IPTU                0  0 

  TFF 2.977,71 4.420,45 

  TLL 468,72 625,35 

  RECEITAS DIVERSAS 80.000,00 101.728,48 

  ISS 241.180,91 694.896,33 

  Total:  324.627,34  801.670,61 

DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 

  NÃO TRIBUTÁRIA 136.940,85  181.562,96 

  Total:  136.940,85 181.562,96 

  Total Geral:  461.568,19 983.233,57 

 

Considerando a grande importância no empenho do município na recuperação dos créditos, e 

com demandas sociais existentes estimulando a gestão na adoção de novas medidas para 

aumentar a capacidade de recuperação de tais créditos, abaixo demonstramos os resumos dos 

livros da dívida nos anos de 2018 (Quadro n° 1), 2019 (Quadro n° 2), 2020 (Quadro n° 3) e 2021 

(Quadro n° 4). 

 

RESUMO DOS LIVROS DA DIVIDA ATIVA 

EXERCÍCIO 2018 

Quadro n° 1 - RESUMO DOS LIVROS DA DIVIDA   

  Receita  Valor Original   Valor Corrigido  

DIVIDA TRIBUTÁRIA 

  IPTU                32.244.861,35           83.288.646,39  

  TFF                13.892.309,84                 33.580.485,20  

  TLL                     376.314,24                  1.031.967,42  

  RECEITAS DIVERSAS                25.806.265,16               148.373.953,59  

  ISS                18.738.083,98                 65.407.227,28  

  Total:                91.057.834,57              331.682.279,88  

DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 

  NÃO TRIBUTÁRIA                  2.374.919,42                    5.925.402,15  

  Total:                   2.374.919,42                   5.925.402,15  

  Total Geral:               93.432.753,99               337.607.682,03  
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EXERCÍCIO 2019 

Quadro n° 2 - RESUMO DOS LIVROS DA DIVIDA   

  Receita  Valor Original   Valor Corrigido  

DIVIDA TRIBUTÁRIA 

  IPTU                32.798.366,00                 89.635.356,55  

  TFF                14.500.269,56                 37.527.869,50  

  TLL                    347.197,46                    1.086.660,37  

  RECEITAS DIVERSAS                19.397.748,71           74.394.247,76  

  ISS                26.717.906,28               169.373.015,06  

  Total:                93.761.488,01            372.017.149,34  

DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA  

  NÃO TRIBUTÁRIA                  2.573.397,73                    6.874.100,66  

  Total:                   2.573.397,73                   6.874.100,66  

  Total Geral:                96.334.885,74            378.891.250,00  

 

EXERCÍCIO 2020 

Quadro n° 3 - RESUMO DOS LIVROS DA DIVIDA   

  Receita  Valor Original   Valor Corrigido  

DIVIDA TRIBUTÁRIA  

  IPTU                37.007.812,32               100.637.521,57  

  TFF                13.703.986,38                 39.366.628,83  

  TLL                    350.329,78                    1.189.076,82  

  RECEITAS DIVERSAS                18.905.764,38                 79.714.776,66  

  ISS                26.516.131,28               182.431.019,95  

  Total:               96.484.024,14               403.339.023,83  

DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 

  NÃO TRIBUTÁRIA                  2.760.854,31                    7.898.866,49  

  Total:                   2.760.854,31                   7.898.866,49  

  Total Geral:               99.244.878,45               411.237.890,32  

 

EXERCÍCIO 2021 

Quadro n° 4 - RESUMO DOS LIVROS DA DIVIDA   

  Receita  Valor Original   Valor Corrigido  

DIVIDA TRIBUTÁRIA 

  IPTU 32.584.400,67 100.232.872,65 
 TFF 13.254.935,20 42.257.530,67 

  TLL 337.665,52 1.264.277,03 

  RECEITAS DIVERSAS 26.006.918,57 195.073.096,23 

  ISS 15.453.407,51 76.957.604,57 

  Total:  87.637.327,47  415.785.381,15 

DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 

  NÃO TRIBUTÁRIA 2.894.650,01  9.393.862,97 

  Total:  2.894.650,01 9.393.862,97 

 Total Geral:  90.531.977,48 425.179.244,12 
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AÇÕES DE COBRANÇAS 

COBRANÇA EXTRAJUDICIAL 

Iniciada a inscrição em dívida através da Cobrança Amigável os créditos não pagos e 

vencidos até o ano de 2020. Quando não recolhido o crédito cobrado e após vencimento, o 

município gera a Certidão da Dívida Ativa para protesto/execução ou execução judicial destes 

créditos.  

Foram geradas e acompanhadas durante o exercício de 2021: 

 Notificações Amigáveis: 4.897 

 Valor atualizado: R$ 1.396.767,48 (Um milhão, trezentos e noventa e seis mil, setecentos 

e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos). 

 

TABELA I - AÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEIS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU 4.732 R$ 1.21.838,00 

ISS 36 R$ 42.612,17 

TFF 123 R$ 226.511,51 

TLL 5 R$ 2.924,32 

CREDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 1 R$ 2.881,48 

Total: 4.897 R$1.396.767,48 

 

EXECUÇÃO JUDICIAL 

Considerando a temporalidade das notificações e quando efetuadas ações de protestos 

sem recolhimento, são providenciadas as execuções judiciais, conforme tabela abaixo:  

TABELA II - AÇÕES DE EXECUÇÃO 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU, ISS, TFF, TLL e OUTRAS RECEITAS 3.034 R$ 4.906.113,96 

Total: 3.034 R$ 4.906.113,96 

 

ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 

No ano de 2021, a Lei do REFIS n° 1.467/2021 – Programa de Recuperação Fiscal foi aprovada 

em 23/02/2021, publicada em 03/03/2021 com efetiva ação até 29/10/2021, estabelecendo anistia 

de multas, juros e honorários com percentuais específicos, e devido a Lei de recuperação de 

créditos, a quantidade de cobrança amigável efetuada no ano de 2021 demonstra expressamente 

um menor número, pois os créditos a serem cobrados na maioria foram realizados até o ano de 

2020, onde foram efetuadas cobranças diretas, via correios e por edital, resultando quando em 

ações extrajudiciais (protestos) que anteriormente não tinham sido realizados e parcelamentos 

que tiveram como resultados de arrecadação nesse ano: 
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TABELA IV - ARRECADAÇÃO - COBRANÇA ADMINISTRATIVA 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU 46.248 R$ 4.144.632,80 

ISS 435 R$ 1.364,637,02 

TFF 3.498 R$ 374.893,57 

TLL 142 R$ 11.948,03 

Total:  50.323 R$ 5.896.111,42 

 

TABELA V - ARRECADAÇÃO - EXECUTADOS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU 32.089 R$ 2.680.595,13 

TFF 2.857 R$ 228.071,44 

TLL 76 R$ 8.976,12 

OUTRAS RECEITAS - R$ 166.640,35 

Total:  35.022 R$ 3.084.283,04 

Total Geral:  85.345 R$ 8.980.394,46 

 

A Arrecadação da dívida no exercício de 2021, registrados em nosso sistema, conforme 

informações apuradas nos relatórios, totalizou em R$ 8.980.394,46 (Oito milhões, novecentos 

e oitenta mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos). 

 

ARRECADAÇÃO DO REFIS 

A Arrecadação dos créditos tributários, inscritos ou não em dívida, executados ou não, através 

da Lei n° 1.467/2021 – REFIS, totalizou em R$ 6.329,675,61 (Seis milhões, trezentos e vinte e 

nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). 

 

 HIGIENIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 
Com a necessidade de uma cobrança mais eficaz e precisa, atualizamos os dados em geral com 

mais consistência, dessa forma, permitindo uma cobrança de sucesso.  

Os levantamentos efetuados na Dívida Ativa, em parceria com a Procuradoria Geral do 

Município, realizamos atualizações de créditos no Livro da Dívida, principalmente quando 

relacionados a situação de: 

 

 Cancelados, Prescritos, Suspensos e Isentos. 

 

TABELA I - DÍVIDA INSCRITAS NO LIVRO – CANCELADAS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

DIV. Ñ TRIBUTÁRIA 0 0,00 

IPTU 227 549.390,87 

ISS 102 8.703.939,06 

TFF 646 333.996,78 

TLL 1 1.177,52 

RECEITAS DIVERSAS 66 718.266,03 

Total: 1.042 10.306.770,26 
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TABELA II - DÍVIDA INSCRITAS NO LIVRO – PRESCRITAS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU 3.688 1.023.628,83 

ISS 49 101.410,62 

TFF 417 223.659,59 

TLL 56 16.451,14 

RECEITAS DIVERSAS 306 1.355.707,35 

Total: 4.516 2.720.857,53 

 

TABELA III - DÍVIDA INSCRITAS NO LIVRO – SUSPENSAS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

IPTU 03 R$ 737,09 

RECEITAS DIVERSAS 01 R$ 11,36 

TFF 01 R$ 236,26 

Total: 05 R$ 984,71 

   

TABELA IV - DÍVIDA INSCRITAS NO LIVRO – ISENTAS 

TRIBUTO REGISTROS VALORES 

TFF 311 R$ 49.264,63 

Total: 311 R$ 49.264,63 

 

CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS 

 

Conforme solicitação de outras secretárias, durante exercício de 2021, foram efetuados 

lançamentos dos créditos não tributários, inscritos em dívida, intimados pessoalmente através da 

cobrança amigável ou via AR, e quando não localizado publicado via Edital de Intimação, após 

finalizado o prazo, enviado para execução judicial. 

 

SEMATUR, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS 

Os créditos estão relacionados na Tabela VII – créditos lançados, inscritos em dívida e ajuizados. 

 

TCM – MULTAS E RESSARCIMENTOS 

 

Os créditos estão relacionados na Tabela VI – créditos lançados, inscritos em dívida ou não, com 

situação atualizada dos créditos até a presente data, e na Tabela VII – créditos ajuizados. 

 

TABELA VI DÉBITO/DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NÃO AJUIZADA 

Contribuinte Descrição Cadastro Venc. Valor Situação 

1.1 QUITADOS 

Eurico Queiroz 

Filho 

Ressarcimento - TCM n° 

09432e20 
28/09/2021 

30/09/202

1 

38.500,0

0 
Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 04545e19 09/04/2021 

30/04/202

1 
2.500,00 Quitado 
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João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 14502e20 14/04/2021 

26/04/202

1 
2.118,63 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 07128e20 14/04/2021 

09/05/202

1 

12.958,3

2 
Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 16520e18 

(Denúncia) 
15/06/2021 

30/07/202

1 
2.000,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 07668e18 

(Termo de Ocorrência) 
23/07/2021 

01/12/202

1 
2.000,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 18185e19 

(Denúncia) 
12/08/2021 

01/12/202

1 
1.000,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 00542e20 

(Termo de Ocorrência) 
18/08/2021 

23/08/202

1 
1.500,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 06353e19 03/11/2021 

06/11/202

1 
1.000,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 19593e19 24/11/2021 

10/12/202

1 
1.000,00 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 07128e18 26/11/2021 

30/11/202

1 
7.633,83 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 06648e19 e 

REC. ORDINÁRIO n° 

09945e20 

26/11/2021 
30/11/202

1 

11.797,6

4 
Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 11605e18 e 

Reconsid do Recurso 

Ordinário n° 11235e20 

26/11/2021 
30/11/202

1 
2.726,37 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 

Multa - TCM n° 96634-17 e 

Reconsid e Deliberação n° 

00749-19 

26/11/2021 
01/12/202

1 
9.163,03 Quitado 

João Barbosa de 

Souza Sobrinho 
Multa - TCM n° 03789e19 22/12/2021 

17/01/202

2 
3.000,00 Quitado 

Total de 

Registros: 
15 Valor Total I: 98.897,82 

    

1.2 PARCELADOS 

Eurico Queiroz 

Filho 

Multa - TCM n° 09432e20 

(Termo de Ocorrência) 
28/09/2021 

05/07/202

1 
3.805,87 Parcelado 

Total de 

Registros: 
1 Valor Total II: 3.805,87 

    

    

1.3 EM ABERTO 

Gilson Rodrigues 

de Souza 

Multa - TCM n° 

04653e19 
26/03/2021 

24/01/2

022 

1.000,

00 

Em aberto- 

Notificado 

Total de 

Registros: 
1 Valor Total III: 1.000,00 

 Valor Total Geral: 103.703 ,69 
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TABELA VII DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA 
      

Data da atualização: 31/12/2021 

Nome/Razão Social CPF/CNPJ 
Exer

cício 

Vl. 

Original 

Vl. 

Atualizado 
Nº Processo 

MULTA DA VIGILANCIA 

SANITARIA 
       

JOSE CARLOS DOS 

SANTOS 
873.547.135-20 

2020 1.000,00 1.261,19 

8007947-

53.2021.8.05.002

2 
 1.000,00 1.261,19  

LHC E GUIMARAES 

LTDA-ME 

28.498.870/0002-

32 
2021 

1.500,00 1.710,00 

8007948-

38.2021.8.05.002

2 

1.500,00 1.710,00  

SÃO FRANCISCO 

ADMINISTRAÇÃO 

AEROPORTUÁRIO E 

RODOVIÁRIO LTDA 

42.037.747/0001-

64 
2020 

4.940,85 6.231,32 

8007949-

23.2021.8.05.002

2 

4.940,85 6.231,32  

 Total

: 
7.440,85 9.202,51  

MULTA MEIO AMBIENTE       

GILMAR DE 

MENDONÇA 
290.834.001-15 2020 

3.000,00 4.002,44 

8007945-

83.2021.8.05.002

2 

3.000,00 4.002,44  

MULTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS      

ANTONIO 

HENRIQUE DE 

SOUZA MOREIRA 

 2019 15.000,00 22.507,92 

8007953-

60.2021.8.05.002

2 
 15.000,00 22.507,92  

RESSARCIMENTOS DO TRIBUNAL DE 

CONTAS 
     

ANTONIO 

HENRIQUE DE 

SOUZA MOREIRA 

036.726.385-87 2019 
62.059,25 93.121,64 

8007953-

60.2021.8.05.002

2 

62.059,25 93.121,64  

RESTITUIÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS      

PILAR DAS 

PRODUCOES E 

EVENTOS LTDA 

17.092.056/0001-

16 
2020 

125.000,00 166.768,01 

8147756-

24.2021.8.05.000

1 

125.000,00 166.768,01  

   212.500,10 295.602,52  
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Os créditos não tributários conforme créditos da Tabela VI – Créditos não ajuizados com valor 

atualizado até a presente data em R$ 103.703,69 (Cento e três mil, setecentos e três reais e 

sessenta e nove centavos), e descriminado na Tabela VII, constam os créditos ajuizados com 

valor atualizado em R$ 295.602,52 (Duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dois reais e 

cinquenta e dois centavos). 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

Buscando dinamizar os trabalhos de fiscalização na Diretoria é realizada a interação entre o 

Cadastro Municipal e a Fiscalização Tributária, estabelecendo uma rotina para identificação de 

diferenças cadastrais nos imóveis e também nas informações prestadas pelos contribuintes via 

REGIN/REDESIM. 

A partir desses apontamentos esses contribuintes são incluídos em programação fiscal para a 

solicitação de documentos buscando a regularização cadastral e fiscal do imóvel ou da pessoa 

jurídica, resultando assim no aprimoramento do Cadastro Municipal com consequente aumento 

da arrecadação de tributos municipais nos exercícios seguintes.  

A auditoria fiscal desta Diretoria da Fazenda mantém o acompanhamento da malha fiscal do ITR 

(Imposto Territorial Rural) disponibilizada pela Receita Federal do Brasil. Este trabalho busca 

identificar inconformidades nas informações prestadas pelos contribuintes a partir das 

declarações entregues por força das obrigações tributárias imposta em Legislação federal. 

Designamos agentes de tributos para o acompanhamento por meio do sistema NF-e de todos os 

prestadores de serviço do município, identificando os devedores para realização da devida 

cobrança amigável. 

Estabelecemos também o plantão fiscal mantendo em caráter permanente Fiscais de Tributos 

para prestar todos os esclarecimentos para os contribuintes e profissionais dos órgãos de classes, 

além do atendimento imediato de demandas relacionadas ao funcionamento e à regularização do 

cadastro das empresas. 

Elaboramos programação fiscal trimestral para Auditoria e para Fiscalização Tributária com 

acompanhamento da execução e da conclusão das atividades desenvolvidas pela Coordenação de 

Fiscalização a partir da análise dos relatórios mensais e trimestrais apresentados. 

Realizamos mensalmente entregas de notificações de cobranças amigáveis de contribuintes 

devedores, atividade que se tornou permanente no Setor . 

Com o suporte da Consultoria Tributária contratada pelo Município e participação da Auditoria 

Fiscal, foi apresentado Recurso Administrativo junto à SEFAZ do Estado referente apuração do 

valor adicionado, o qual foi julgado parcialmente procedente, impactando no aumento do valor 

adicionado do Município. 



 

 
 

Página 39 de 339 
 

RELATÓRIO CONTÁBIL 

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS   

 

A execução do orçamento do exercício de 2021 foi realizada em consonância aos dispositivos 

legais, e suas alterações, abaixo relacionados:  

 Normas e Princípios de Contabilidade Pública;  

 Lei Federal 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro;  

 Lei Complementar nº 101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal; 

 Lei Municipal nº 1285/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-

2021; 

 Lei Municipal nº 1.438/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a 

elaboração do orçamento do exercício de 2021; 

 Lei Municipal nº 1.460/2020, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2021; 

 Leis Municipais que autorizam abertura de créditos especiais e suplementares no exercício 

através de Decretos do Executivo Municipal, dos quais relatamos na Execução 

Orçamentária. As receitas foram registradas obedecendo ao método do Regime de 

Competência. As despesas foram registradas obedecendo ao método do Regime de 

Competência, ou seja, apropriadas ao período da ocorrência dos fatos.  

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

 

Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, Lei 1.460/2020, que estimou a receita em R$ 

514.717.532,00, e fixou a Despesa em igual valor, inicia-se a execução do orçamento, que 

compreende tanto o efetivo ingresso das receitas nos cofres públicos, quanto à realização da 

despesa pública de todos os órgãos do Executivo Municipal, incluindo o Fundo Municipal de 

Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Criança 

e Adolescente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Penitenciário Municipal e o 

Legislativo Municipal. 

Do montante orçamentário autorizado, aproximadamente 96,72% se destinou às ações do Poder 

Executivo (R$ 497.852.532,00 – quatrocentos e noventa e sete milhões, oitocentos e cinquenta e 

dois mil, quinhentos e trinta e dois reais). Para o Legislativo, destinado 3,28% do orçamento (R$ 

16.865.000,00 – dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil). 

A Execução da Receita e Despesa Orçamentária do exercício de 2021, autorizada pela Lei 

Orçamentária Anual e as Leis que autorizaram aberturas de créditos adicionais, possui a seguinte 

composição:  

 

RECEITA 

 

Conforme demonstramos no quadro e gráfico a seguir, a receita orçamentária arrecadada no 

exercício de 2021 atingiu o montante de R$ 606.872.517,16: 
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RECEITAS 
VALOR 

ORÇADO (I) 

VALOR 

ARRECADAD

O (II) 

DEFERENÇA                 

III= (II- I) 

%                         

(II/ I) 

% 

REALIZ

ADA/ 

TOTAL 

CORRENTE 
512.407.327,0

0 
637.832.661,52 125.425.334,52 1,24 105,10 

Tributária 80.386.281,00 104.622.454,88 24.236.173,88 1,30 17,24 

Contribuições 7.980.590,00 9.753.101,74 1.772.511,74 1,22 1,61 

Patrimonial 7.516.744,00 11.800.723,43 4.283.979,43 1,57 1,94 

Transferências 

Correntes 

414.120.985,0

0 
510.380.279,75 96.259.294,75 1,23 84,10 

Outras Receitas 

Correntes 
2.402.727,00 1.276.101,72 -1.126.625,28 0,53 0,21 

CAPITAL 44.676.177,00 21.302.991,78 -23.373.185,22 0,48 3,51 

Operação de 

Crédito 
20.000.000,00 18.137.115,31 -1.862.884,69 0,91 2,99 

Títulos da Dívida 

Agrária 
42.580,00 0,00 -42.580,00 0,00 0,00 

Transferências de 

Capital 
24.633.597,00 3.165.876,47 -21.467.720,53 0,13 0,52 

TOTAL 
557.083.504,0

0 
659.135.653,30 102.052.149,30 1,18  

(-) Dedução p/ 

Form. FUNDEB 

-

42.365.972,00 
-52.263.136,14 -9.897.164,14 1,23  

 

TOTAL GERAL DA 

RECEITA 

514.717.532,0

0 
606.872.517,16 111.949.313,44 -0,05 108,61 

 

Ao analisarmos a arrecadação da Receita Orçamentária, percebe-se que 105,10% fixam-se nas 

espécies Transferências Correntes. Essa situação ocorre por causa da grande dependência que os 

municípios brasileiros, inclusive Barreiras, possuem de transferências do governo federal e 

estadual. Por mais que o município se esforce em aumentar seu poder arrecadador, quer seja 

aumentando impostos ou combatendo a sonegação, sempre será dependente das transferências 

governamentais, no atual modelo federativo.  

A partir da vigência da Lei Complementar 101/2000, a elaboração da Lei Orçamentária Anual 

passou a observar, dentre outros aspectos, o determinado no seu artigo 12, quanto às previsões 

de receita:  

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice 

de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator 

relevante e serão acompanhadas de demonstrativo da sua evolução nos 

últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se 

referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. (LC 

101/2000 – art. 12) 

Nos últimos anos, a prefeitura tem se esforçado para elevar a arrecadação, sem, contudo, 

aumentar a carga tributária e onerar ainda mais a população.  
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Podemos observar que a receita corrente prevista para o exercício de 2021 era de R$ 

512.407.327,00 (quinhentos e doze milhões, quatrocentos mil, trezentos e vinte e sete reais), a 

Receita Corrente Arrecadada foi de R$ 637.832.661,52 (seiscentos e trinta e sete milhões, 

oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 

apresentando um superávit de arrecadação de R$ 125.425.334,52 (cento e vinte e cinco milhões, 

quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).  

Comparando a receita arrecadada, em relação à receita prevista na Lei Orçamentária Anual, 

observa-se um aumento na arrecadação de 1,24%, demonstrando um superávit na arrecadação. 

  

DESPESA 

Foram abertos créditos adicionais suplementares e especiais no decorrer do exercício de 2021, 

utilizando-se parte do excesso de arrecadação para abertura de créditos orçamentários, conforme 

demonstramos a seguir: 

  

CRÉDITOS 
SUPLEMENT

AR 
SUPERÁVIT 

ALTERAÇÃ

O QDD 

EXTRAOR

-DINÁRIO 

EXCESSO 

DE 

ARRECADA

ÇÃO 

Janeiro 29.443.960,00 0,00 9.321.715,54 0,00 0,00 

Fevereiro 7.261.600,00 0,00 2.237.040,00 0,00 0,00 

Março 3.313.000,00 0,00 1.797.500,00 0,00 0,00 

Abril 8.656.000,00 0,00 2.524.696,79 0,00 0,00 

Maio 6.214.807,48 0,00 3.241.412,00 0,00 0,00 

Junho 1.248.714,51 0,00 4.406.689,00 0,00 0,00 

Julho 18.253.026,72 0,00 481.000,00 0,00 0,00 

Agosto 24.447.640,33 0,00 864.449,99 0,00 0,00 

Setembro 10.302.935,69 0,00 528.100,00 0,00 23.650.000,00 

Outubro 14.758.330,70 208.485,24 2.108.774,00 0,00 16.947.595,36 

Novembro 14.155.490,76 0,00 1.086.000,00 0,00 15.479.356,79 

Dezembro 18.721.643,70 0,00 755.249,81 0,00 39.479.412,41 

TOTAL 156.777.149,89 208.485,24 29.352.627,13 0,00 95.556.364,56 

A seguir, tabela representando os principais elementos de despesa utilizados pela Administração 

na execução orçamentária de 2021: 

2021
(%) Realizado

415.167.311,76                 458.150.020,41                110,35                   

247.933.514,00                 254.845.332,11                102,79                   

64.482,00                          2.822.795,45                    4.377,65                

167.169.315,76 200.481.892,85 119,93                   

98.300.220,24                   116.019.073,63                118,03                   

73.617.323,24                   88.243.664,81                  119,87                   

2.174.786,00                     -                                    -                        

22.508.111,00                   27.775.408,82                  123,40                   

1.250.000,00                     -                                    -                        

-                                    -                                    -                        DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Detalhamento  

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

DESPESAS CORRENTES

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

INVERSÕES FINANCEIRAS

Realizado até DezembroLOA 2021          (Valor 

Orçado)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
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Apresentamos também tabela com os detalhamentos a seguir: 

 

 

ELEMENTOS DE 

DESPESAS 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESA 

EMPENHADA 

DESPESA 

LIQUIDADA 

DESPESA 

PAGA 

RESTOS A PAGAR 

NÃO 

PROCESSADOS 
PROCESSADOS 

CORRENTE 484.046.733,06 467.447.877,74 458.150.020,41 445.777.022,81 9.297.857,33 12.372.997,60 

Pessoal e Encargos 

Sociais 
257.019.996,35 254.845.332,11 254.845.332,11 248.385.410,84 0,00 6.459.921,27 

Juros e Encargos da 

Dívida 
2.873.482,00 2.822.795,45 2.822.795,45 2.822.795,45 0,00 0,00 

Outras Despesas 

Correntes 
224.153.254,71 209.779.750,18 200.481.892,85 194.568.816,52 9.297.857,33 5.913.076,33 

CAPITAL 126.435.648,74 117.625.120,95 116.019.073,63 115.896.204,98 1.606.047,32 122.868,65 

Investimentos 98.583.909,43 89.849.712,13 88.243.664,81 88.120.796,16 1.606.047,32 122.868,65 

Inversão Financeira 55.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortização da 

Dívida 
27.796.189,31 27.775.408,82 27.775.408,82 27.775.408,82 0,00 0,00 

TOTAL 
610.482.381,80 585.072.998,69 574.169.094,04 561.673.227,79 10.903.904,65 12.495.866,25 

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

TOTAL GERAL 610.482.381,80 585.072.998,69 574.169.094,04 561.673.227,79 10.903.904,65 12.495.866,25 
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As despesas correntes empenhadas são despesas orçamentárias destinadas à manutenção e ao 

funcionamento dos serviços públicos, não produzindo aumento patrimonial. Pertencem a este 

grupo de despesas pessoal e encargos sociais, energia, água, telefone, serviços de terceiros entre 

outros, representando no exercício de 2021, o percentual de 79,90% da Despesa Executada, sendo 

o gasto com pessoal e encargos o grupo de maior relevância. A expansão da capacidade de prestar 

serviços ocorre via despesas de capital, com o objetivo de adquirir ou construir bens de capital 

que irão contribuir para a produção de novos bens ou serviços, representando 20,10%, sendo 

praticamente despesas com investimentos (obras e instalações e equipamentos). 

 

O Balanço Orçamentário, de que trata o artigo 102 da Lei Federal nº 4320/64, tem por finalidade 

demonstrar a receita prevista e a despesa autorizada em confronto com as realizadas, 

evidenciando suas diferenças e à comparação entre as despesas fixadas e as realizadas, mostrando 

déficits ou superávits ocorridos. 

 

Na composição das despesas executadas, 79,90% estão concentradas em três grupos, 

pertencentes à categoria das despesas correntes: Pessoal e Encargos Sociais com 43,56%, Juros 

e Encargos da Dívida com 0,48% e Outras Despesas Correntes (com 35,86%). As despesas com 

investimentos apresentam 15,36% da despesa total, enquanto amortização de dívida e juros da 

dívida representam 4,75% somados. 

 

Na análise da execução orçamentária da despesa pública por unidade de orçamentária – 

Secretaria Municipal, percebe-se que nas secretarias que mais foram contempladas com gastos 

foram: Saúde (30,12%), Educação (27,58%) e Infraestrutura (19,93%). As três secretarias citadas 

representam mais de 77,63% dos gastos governamentais ocorridos no ano de 2021, evidenciando 

o foco das ações executadas. 

 

DESPESA POR 

SECRETARIA 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESA 

EMPENHADA 

DESPESA 

LIQUIDADA 

DESPESA 

PAGA 

Câmara Municipal de 

Vereadores 
14.407.216,73 14.407.216,73 14.407.216,73 14.407.216,73 

Gabinete do Prefeito 13.209.427,24 12.305.166,73 12.127.221,10 12.127.221,10 

Gabinete do Vice-Prefeito 509.756,00 465.355,06 465.355,06 465.355,06 

Procuradoria 3.922.743,33 3.779.903,18 3.779.903,18 3.779.903,18 

Controladoria 1.026.429,17 951.522,67 951.470,17 951.470,17 

Administração e 

Planejamento 
14.030.428,98 13.687.232,74 13.615.513,35 13.287.894,55 

Fazenda 14.527.959,53 14.377.115,15 14.330.947,65 14.330.777,65 

Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer 
4.654.679,18 4.077.919,82 3.871.645,44 3.818.315,39 

Fundo de Educação 160.390.208,77 157.275.530,68 157.275.128,18 151.706.669,32 

Saúde 8.903.209,21 8.712.616,28 8.583.719,81 8.471.309,68 

Fundo de Saúde 176.021.357,58 167.498.057,76 158.429.379,67 154.741.321,27 

Agricultura e Tecnologia 4.489.150,07 3.647.057,40 3.647.057,40 3.581.580,43 
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Indústria, Comércio e 

Serviços 
661.799,26 411.884,14 411.814,14 403.995,88 

Infraestrutura, Obras, Serv. 

Públicos e Transporte 
119.845.473,86 116.604.217,90 115.577.326,72 113.536.600,64 

Segurança Cidadã e Trânsito 13.791.891,29 12.404.405,76 12.404.265,76 12.379.514,26 

Fundo Penitenciário 50.531,00 0,00 0,00 0,00 

Assistência Social e Trabalho 7.416.404,55 6.646.140,02 6.646.072,79 6.646.072,79 

Fundo de Assistência Social 9.873.388,17 7.203.649,55 7.027.154,77 6.900.765,76 

Fundo da Criança e 

Adolescente 
298.689,00 2.666,45 2.666,45 2.666,45 

Meio Ambiente e Turismo 4.746.207,29 3.222.569,24 3.222.464,24 3.221.767,08 

Fundo de Meio Ambiente 254.536,00 77.693,56 77.693,56 77.693,56 

Encargos Gerais do 

Município 
37.450.895,59 37.315.077,87 37.315.077,87 36.835.116,84 

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL 610.482.381,80 585.072.998,69 574.169.094,04 561.673.227,79 

     

 

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

 

Conforme o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedado ao titular de Poder, nos últimos 

dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que 

haja suficiente disponibilidade de caixa. 

Em 2021, o município fechou com disponibilidade de caixa/bancos no valor de R$ 92.729.060,03 

(noventa e dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, sessenta reais e três centavos) valor 

somado a disponibilidade de caixa bancos de todos os Órgãos da administração Municipal 

(Câmara de Vereadores, Prefeitura, Fundos Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, 

Meio Ambiente e FUNPREM). 

No entanto, vale destacar que não foram somados aos haveres financeiros (salário família e 

maternidade), menos as consignações, retenções, restos a pagar do exercício e de exercícios 

anteriores, menos ainda os restos a pagar cancelados e as despesas de exercícios anteriores. 

 

RESULTADO NOMINAL 

Tem por objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida, representando a diferença entre o 

saldo da dívida fiscal líquida acumulada até 31/12/2021 e o saldo em 31 de dezembro do exercício 

anterior (2020), em que o Município de Barreiras, tenta manter suas finanças equilibradas, 

apresentando uma dívida consolidada líquida de R$ 333.633.083,32. 

  

LRF, art. 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N° 575) 

ESPECIFICAÇÃO 
SALDO 

Em 31/12/2020 Em 31/12/2021 
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DIVIDA CONSOLIDADA (I) 440.912.578,75 412.927.144,12 

DEDUÇÕES (II) 61.117.400,55 79.294.060,80 

Disponibilidade de Caixa Bruta 80.347.261,32 92.729.060,03 

Demais Haveres Financeiros 1.574.833,17 1.793.675,62 

    (-) RP Processados (Exceto Precatórios) 20.804.693,94 15.228.674,85 

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 379.795.178,20 333.633.083,32 

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 379.795.178,20 333.633.083,32 

  

RESULTADO NOMINAL -46.162.094,88 

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE 

METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC DE REFERÊNCIA 
40.293.490,71 

 

RESULTADO PRIMÁRIO 

 

Representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Sua apuração fornece uma 

melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução, ou seja, permite avaliar se o nível 

de gastos do Ente está compatível com sua arrecadação. 

Resultado de Janeiro a Dezembro

Previstas Realizadas

Receitas Primárias Correntes (I) 467.860.685,00               582.113.063,29               

Receitas Primárias de Capital (II) 24.633.597,00                  3.165.876,47                    

Total das Receitas Fiscais (I+II)=(III) 492.494.282,00               585.278.939,76               

Atualizadas Liquidadas

  Despesa Primárias Correntes (IV) 481.173.251,06               455.327.224,96               

  Despesas Primárias de Capital (V) 98.639.459,43                  88.243.664,81                  

  Reserva de Contingência(VI) -                                     -                                     

  Total das Despesas Fiscais  (IV+V+VI)=(VII) 579.812.710,49               543.570.889,77               

Resultado Primário  (III) - (VII) -87.318.428,49 41.708.049,99

Meta do Resultado Primário LDO p/ 2021 50.281.410,54-                 

2021

Receitas Fiscais
Receitas

Despesas Fiscais
Despesas 

 
 

GASTOS COM EDUCAÇÃO 

A Constituição Federal/88, em seu artigo 212, assegurou patamares mínimos de investimentos 

públicos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, sendo que no caso dos municípios, o 

percentual mínimo de 25% de Receitas resultantes de impostos e algumas de transferências. 

Em cumprimento a este dispositivo constitucional e com base na despesa empenhada e liquidada 

no exercício de 2021, demonstramos abaixo os gastos com Educação (25%) do Município de 

Barreiras/BA;  
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Exigência Constitucional 25%

Receita dos Impostos e Transf. ( Impostos, FPM, ITR

ICMS, ICMS Exp., IPVA, IPI)

Base para cálculo dos 25% 369.438.618,67          

Valor da aplicação obrigatoria 162.692.668,22          

Despesas Pagas 144.815.150,16         

Saldo em Conta Corrente 13.222.861,47            

Receita bruta do FUNDEB 122.596.149,69          

Transferencia para o FUNDEB (52.263.136,14)          

Receita Liquida do Fundeb 70.333.013,55            

Valor realmente aplicado 144.815.150,16         

Percentual do valor aplicado 22,25%

369.438.618,67          

APLICAÇÃO DOS 25% EM EDUCAÇÃO (ART.212 CRFB)

 
 

O valor da aplicação em Educação Básica foi abaixo do determinado pela legislação, porém, o 

Gestor deixou o valor correspondente em conta bancária, não aplicando o valor devido à situação 

de pandemia que o mundo enfrenta. Outro investimento na Educação, diz respeito ao FUNDEB 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação), instituído pela Lei Federal 11.494/2007.  

Os valores do FUNDEB são automaticamente repassados ao município, mensalmente, levando-

se em conta diversas variáveis e não somente na proporção do número de alunos matriculados 

constantes do Censo Escolar do MEC. Contudo, 20% também é retido automaticamente na 

transferência para o município, mensalmente, das receitas de FPM, ITR, ICMS Desoneração, 

ICMS, IPI, IPVA. Com isso, o município pode ganhar ou perder com as transferências recebidas 

e, no caso do município de Barreiras contribuiu mais com o FUNDO, havendo sempre perda de 

valores.  

O FUNDEB, também exige aplicação mínima de percentual com profissionais do magistério 

(professores ensino infantil e fundamental, supervisores, coordenadores, diretores), tendo a 

seguinte situação, em 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite mínimo de aplicação 70%

Receita bruta do FUNDEB 122.596.149,69   

Valor da aplicação obrigatória (70%) 85.817.304,78     

Despesas pagas com os 70% do FUNDEB 88.094.174,70     

Percentual do valor aplicado 71,86%

APLICAÇÃO 70% DO FUNDEB (Art. 26 da Lei 14.113/20)
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GASTOS COM SAÚDE 

 

A demonstração dos gastos com ações em saúde no exercício de 2021 está relacionada abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, o exercício de 2021 fechou com superávit de aplicação 

nas despesas com Saúde Pública, comprimindo o mandamento legal. 

 

GASTOS COM PESSOAL 

 

De acordo com o artigo 20 da LRF, referente às despesas com pessoal dos últimos 12 meses, 

consolidado, no caso de janeiro a dezembro de 2021, temos a seguinte situação: 

 

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE 

LEGAL 
VALOR 

% SOBRE A 

RCL 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 585.569.525,38 100,00 

% do TOTAL DESP C/ PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) 

= (IIIa / III b) 
229.899.455,60 39,26 

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art.20 da LRF)  316.207.543,71 54,00 

LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 x VI) (parágrafo 

único, art. 22 da LRF)  
300.397.166,52 51,30 

LIMITE ALERTA (VII)= (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 

59 da LRF)  
284.586.789,33 48,60 

O Município de Barreiras encontra-se dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Exigência Constitucional 15%

Receitas Realizadas (Base para calculo dos 15%) 359.364.918,01       

Valor da aplicação obrigatoria 53.904.737,70          

Despesas Pagas até o periodo 63.321.450,84          

Percentual de despesas liquidadas com impostos e 

Transferências
17,62%

CALCULOS DOS GASTOS APLICADOS EM AÇÕES DE SAÚDE (EC 29 ART. 77 

DCT/CRFB)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude das informações apresentadas, o proposito deste relatório fora trazer as nuances do 

desempenho das atividades da SEFAZ (Secretaria Municipal da Fazenda) do Município de 

Barreiras, BA, onde retrata o trabalho da gestão no exercício de 2021.  

 

Expondo saldos positivos de ações eminentes aos trabalhos desenvolvidos para o município, 

sempre buscando melhorias em seu atendimento ao público interno ou externo, suas 

responsabilidades e atividades, as principais ações desenvolvidas, com irrestrita observância aos 

limites de sua competência. 

  

Após a análise da execução orçamentária, as secretarias de Saúde, com gasto de 30,12%; 

Educação com gasto de 27,58% e Infraestrutura com 19,93%, perfazendo um total de 77,63% 

dos gastos governamentais ocorridos no ano de 2021. Evidenciando o foco das ações executadas.  

 

Considerando os aspectos de gestão da SEFAZ, pode-se destacar como uma gestão de excelência, 

durante todos os exercícios financeiro da atual gestão. Demonstrado por meio de equilíbrio 

econômico e financeiro, como demonstra nossa arrecadação municipal que apresentou um 

superávit de 1,24%, reafirmando o pleno controle das consolidação de um governo firme no 

processo de desenvolvimento.  

 

 O processo de planejamento tem sido entendido como uma atividade perene e cotidiana. 

Contudo, temos procurado aperfeiçoar os procedimentos e os mecanismos internos 

possibilitando maior funcionalidade, sempre pautando pelos princípios da razoabilidade, 

economicidade e impessoalidade. 
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4.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E TECNOLOGIA 
 

O presente relatório tem por finalidade apresentar as ações realizadas pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Tecnologia no exercício 2021, relacionando-as com ações previstas no PPA 

(2018-2021). Esse documento é composto por levantamento de dados e relatório fotográfico 

comprovando a execução de cada ação. 

 

PROGRAMAS/AÇÕES EXECUTADOS NO ANO 2021 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) 

A Assistência Técnica tem por objetivo é melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias 

rurais, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, de mecanismo de acesso a 

recursos, serviços e renda, de forma sustentável. A equipe da Secretaria de Agricultura e 

Tecnologia realiza atendimentos personalizados junto às comunidades da zona rural de 

Barreiras. Nestas localidades os profissionais repassam instruções sobre recomendação de 

calagem e adubação, manejo de pragas e doenças, manejo sanitário e nutricional de rebanhos, 

entre outros.  

O programa Vale Produtivo, o qual está estruturado o planejamento geral da SEMAT, tem como 

objetivo fomentar a agricultura familiar no município de Barreiras, e no ano de 2021, a ações 

realizadas tiveram por base o planejamento prévio bem como as demanda levantadas por 

associações e ou grupo de produtores rurais mediante solicitações entregues na SEMAT. O 

Programa de ATER, está intimamente “linkado” ao programa Vale produtivo, o qual vem 

proporcionando uma correlação das atividades de acompanhamento técnico e extensionistas às 

atividades de distribuição de insumos e materiais (calcário, horas máquina, sementes, kists de 

irrigação entre outros). 

  

ATER continuada 

   A Assistência Técnica e extensão Rural continuada oferecida pela Secretaria Municipal de 

Agricultura e Tecnologia garante ao pequeno produtor rural um acompanhamento técnico 

sistematizado e personalizado, onde as propriedades e o produtor conta com o apoio tecnificado 

dos profissionais, que passam a acompanhar esses sistemas de produção. Atualmente a 

Secretaria de Agricultura e Tecnologia conta com a seguinte equipe de técnicos: 4 Engenheiros 

Agrônomos, 2 Médicos Veterinários e 1 técnico agrícola em regime estatutário; 2 agrônomos e 

um técnico agrícola em regime comissionado.  
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Distribuição de Serviços/ insumos  

Analise físico-química do solo 

A análise do solo é fundamental para que o agricultor possa diagnosticar as condições do solo 

tanto químicas como físicas, como os teores nutricionais, acidez e o tamanho das partículas, 

permitindo avaliar a necessidade de calagem, quanto e qual tipo de calcário deve ser utilizado 

e quais nutrientes devem ser fornecidos por meio de adubação. 

No ano de 2021 A secretaria Municipal de Agricultura e Tecnologia em Parceria com a 

Universidade do Estado da Bahia- UNEB campus IX, garantiram 15 analises de solo, em 

algumas localidades pré-definidas, para que através destes resultados pudessem ser feitas as 

recomendações calagem e de adubação. 

  

https://agropos.com.br/calagem-do-solo/
https://agropos.com.br/o-que-e-calcario/
https://agropos.com.br/adubacao/
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Recomendação de calagem e adubação e distribuição de Calcário 

A calagem consiste na adição de calcário ou cal virgem no solo para elevar o ph, diminuir os 

teores de AL³ (alumínio) trocável e disponibilizar macronutrientes (Ca - cálcio e Mg – magnésio 

etc) e micronutrientes (B – boro e Co – cobalto etc) para o desenvolvimento das plantas. De 

modo geral, ela é uma das primeiras operações de preparo do solo para o cultivo de uma lavoura. 

Assim, materiais de caráter básico são acrescentados no solo para neutralizar a sua acidez. 

A SEMAT por meio de seus técnicos em campo, realizam a coleta de solo nas propriedades 

cadastradas, ressaltando que uma amostra de solo coletada sirva de parâmetro para mais de uma 

propriedade, visto que não existe diferença significativa nessa metodologia para pequenas áreas 

cujo solo tende a apresentar as mesmas características físico-químicas. Conforme os resultados 

da análise, segue o próximo passo, que é a recomendação de calagem feita por um técnico da 

SEMAT. Diante dos quantitativos de calcário levantados, faz-se a distribuição deste sem ônus 

para os produtores cadastrados, conforme análise e acompanhamento. 

No ano de 2021 foram atendidas 247 famílias e distribuídas 900 toneladas de calcário para fazer 

a calagem nessas áreas. 
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Preparo de Solo 

O preparo convencional do solo consiste no revolvimento de camadas superficiais para reduzir 

a compactação, incorporar corretivos e fertilizantes, aumentar os espaços porosos e, com isso, 

elevar a permeabilidade e o armazenamento de ar e água. Esse processo facilita o crescimento 

das raízes das plantas. Além disso, o revolvimento do solo promove o corte e o enterro das 

plantas daninhas e auxilia no controle de pragas e patógenos do solo. 

Secretaria de Agricultura e Tecnologia, em 2021, a atendeu 1137 famílias com os serviços de 

preparo de solo que incluem a gradagem e calagem (distribuição e incorporação de calcário) 

totalizando 2.955 horas-máquina e um volume aproximado 900 toneladas de calcário. Esta 

ação de preparo de solo, dentro do programa Vale Produtivo, viabiliza os processos de plantio 

e desenvolvimento das principais culturas (feijão catador, milho, mandioca, olerículas etc) 

praticadas pela agricultura familiar local, de modo a favorecer a produção e produtividade 

destas. 

 

Número de Famílias atendidas 2020/2021 

 COMUNIDADES EIXO NÚMERO 

DE 

FAMILIAS 

QNT. 

HORAS  

MÁQUINAS 

01 Mangabeira, Nova Vida, Pedra 

de Amolar, Palmeiras,  São 

Vicente, Canto Grande, Chico 

Preto,  Brinquinho, Retiro, 

Melancia, Cabeceira do Sucuriu 

e Marimba  

RIO 

BRANCO 

 330 

Famílias  

950 horas 

02 Conquista, Bebedouro, Passagem 

Funda, Barrocão de baixo, 

Mocambo de baixo, Mocambo de 

Cima, Serra Talhada, Tatu, Ponta 

d’água e São José do CTI  

EIXO 

RIO 

GRANDE 

411 

Famílias  

970 horas  

03 Assentamento Santa Rita, Rio de 

Pedras II,  Assentamento Rio de 

Pedras,Rio de Pedras, Capão 

Redondo, Mata do Puba,  

Abacaxi e Vereda seca, 

Cahuarana 

EIXO 

RIO DE 

PEDRAS  

205 

Famílias  

528 horas  

04 Nanica, saco, sapé, Faz Agua 

Vermelha, Boa Vista, Boa Vista, 

Assentamento Zequinha Barreto, 

km 30, Km 32,Brejo Redondo e 

Vereda das Lajes  

BR 242 191 

Famílias  

507 horas  

   TOTAL 1137 2.955 
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  Distribuição de Kits de Irrigação 

Parceria entre Prefeitura de Barreiras através da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Associação Baiana de Produtores de Algodão (ABAPA) garante tecnologia de irrigação   (23 

kits de irrigação)  e 30 produtores rurais atendidos. A irrigação por gotejamento é extremamente 

econômica e eficaz tratando de irrigação de hortifrutigranjeiros, os pequenos produtores que 

receberam o benefício tem a grande vantagem de irrigar de forma sustentável além de conseguir 

fazer um manejo adequado na sua produção. 
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Inserção de Tecnologia no cultivo do milho (milho Trangênico) 

O projeto de Inserção do Milho Transgênico na Agricultura Familiar consiste em uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, AIBA, ABAPA E CORTEVA a 

fim de aumentar a produtividade de milho em propriedades da agricultura familiar. O 

projeto disponibiliza uma gestão planejada, oferecendo acompanhamento técnico, 

disponibilizando preparo do solo, correção, adubação e distribuição de sementes.   

As comunidades atendidas pelo projeto no ano de 2021 foram: Povoado da Melancia, 

Chico Preto, São Vicente, Cabeceira do Sucuriu, Retiro e Bezerro. A Secretaria de 

Agricultura disponibilizou 65 horas/maquinas e 30 toneladas de calcário. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

PNAE Incentivo e orientação para participação em Editais/ Chamadas públicas.  

Dando continuidade ao serviço de assistência técnica e extensão rural a Secretária de 

Agricultura e Tecnologia incentivou e orientou adesão de produtores rurais ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

É valido ressaltar que a adesão ao PNAE possibilita inserção de produtos da agricultura familiar 

no cardápio escolar, ação fundamental para melhorar a qualidade da alimentação nas escolas. 

No ano de 2021, 08 agricultores familiares aderiram ao PNAE no município, contudo em 

virtude a suspensão das aulas na rede municipal de ensino em decorrência do COVID- 19. 

Haverá uma nova chamada pública em 2022. 
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Garantia Safra 

Além da adesão ao programa, cabe a esta secretaria de agricultura municipal viabilizar 

pagamento de boleto do Garantia Safra; bem como vistoriar as propriedades rurais. Foram 

contemplados pelo programa garantia safra no ano 2020, 160 pequenos produtores rurais, onde, 

devido aos fatores climáticos favoráveis a produção, não houve perdas de lavoura e somente 02 

perderam as suas lavouras e receberam o garantia safra.  

 

   HORTA NAS ESCOLAS 

O Programa Horta na Escola foi implantado no município em 2017 pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Tecnologia com intuito de promover nas Escolas municipais educação 

ambiental e hábitos alimentares saudáveis através da Horta sendo um laboratório vivo e 

instrumento pedagógico. Em virtude da suspensão das aulas devido à pandemia do COVID-19, 

o Programa Horta na Escola funcionou apenas dando assistência técnica as escolas que 

mantiveram a horta com ajuda e mão de obra de funcionários. A empresa Mosaic Village, 

firmou a parceria com o programa contemplando a Escola São João do Riachinho, trazendo 

recursos e insumos para a implantação desta horta e também uma capacitação para os 

professores da instituição. 
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 REALIZAÇÃO DE FEIRAS INTINERANTES 

 

A Feirinha Zé Buriti foi implantada pela Secretaria Municipal de Agricultura em 2019, e surgiu 

com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e incentivar os pequenos negócios, de modo 

a acontecer em diversos bairros de Barreiras, oferendo produtos do Vale, artesanato, 

alimentação e produtos diversos de pequenos produtores e dos moradores de cada bairro.  Em 

2021, foi realizada a 4ª edição da feirinha Zé Buriti no Bairro São Pedro no Parque Multiuso 

Dom Ricardo Weberberger, estrategicamente com a inauguração da Vila de Natal trazendo 

bastante gente para contemplar a ornamentação de natal juntamente com a feirinha. 

 

 

 

 

  
 

 

ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA  

Serviço de Inspeção Municipal – SIM 

          O Serviço de Inspeção Municipal de Barreiras foi instituído através da Lei Municipal nº. 

1.472 de 27 de abril de 2021, e regulamentado, pelo decreto nº 179, de 12 de julho de 2021. 
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         O Serviço de Inspeção Municipal é um órgão da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Tecnologia, que tem por objetivo, proteger a saúde da população, inspecionando os produtos 

de origem animal (carne, leite, pescados, ovos e mel), produzidos nas agroindústrias registradas 

nesse serviço, o SIM de Barreiras possui uma equipe composta por Veterinários e Engenheira 

Agrônoma, Diego Cabral, Ubirajara Marques e Eliane Pires respectivamente.  O Serviço de 

Inspeção Municipal também atua junto a órgãos públicos como: ADAB, Vigilância Sanitária, 

PROCON, e Ministério Público Estadual nas ações de fiscalização no comercio de produtos de 

origem animal.  

 

 Serviços: 

1) Orientação técnica aos interessados em obter registro no SIM/BA; 

2) Vistoria prévia em terrenos; 

3) Análise e aprovação dos projetos; 

4) Registro de agroindústrias; 

5) Registro de produtos de origem animal; 

6) Inspeção higiênico sanitária dos estabelecimentos; 

7) Coleta de amostras de produtos de origem animal e da água para análise laboratorial; 

8) Atividades de combate a comercialização de produtos não inspecionados. 

 

 Estabelecimentos Cadastrados no SIM: 

     1) Abatedouro de galinha caipira-Povoado Tatu; 

     2) Abatedouro de frango caipira-Setor 35; 

     3)  Granja de ovos Kunz- Km 30; 

     4) Oficina do porco - Vau da Boa Esperança; 

     5) JR. Pescados – Baraúna; 

     6) Deliave – Centro; 

     7) Atacadão da Carne – Barreirinhas; 

  

Relação de estabelecimentos registrados no sim:       

1) Sendas Distribuidora S/A- Assaí - Bairro São Miguel 
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AÇÔES DE APOIO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE BARREIRAS- CAB I 

            A Secretaria de Agricultura e Tecnologia é responsável pelas feiras livres que abastecem 

o município, escoando a mercadoria oriunda da agricultura familiar e acompanhando os pequenos 

produtores rurais através de assistência técnicas nas localidades. O escritório do CAB I está 

disponível para os feirantes todos os dias até as 14h00min para atender os feirantes e manter a 

organização e funcionamento do Centro de Abastecimento de Barreiras. 

 

  

Antes 
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REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 

 RELAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS PPA (2018-2021) COM AÇÕES EXECUTAS 

PELA   SEMAT NO ANO 2021  

AÇÕES 

PREVISTAS 

PPA (2018-

2021) 

AÇÕES EXECUTADA 

Realização Da 

Expo Agro 

Não realizada, devido os decretos de não aglomeração por conta Pandemia da 

COVID-19. 

Fortalecimento 

Da Unidade De 

Beneficiamento 

De Pescado 

Retomada das Obras da Unidade de Beneficiamento de Pescado, com previsão de 

termino para início de março de 2022.  

Depois 
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Gestão Das 

Ações Da Feira 

Do Peixe 

Não realizada a feira do peixe e nem Workshop de Piscicultura devido os decretos 

de não aglomeração por conta Pandemia da COVID-19. No entanto foram realizadas 

ações estruturantes com intuito de organizar o psicultores locais, viabilizando boas 

práticas de manipulação, conservação e higienização de pescado com vistas a 

incentivar a venda delivery. 

Implantação Do 

Projeto Da Feira 

Noturna 

Devido a Pandemia da COVID-19 a em 2021 só ocorreu a 4ª edição da Feira Zé 

Buriti no Bairro São Pedro nos dias: 17, 18 e 19 de dezembro.  

Estimulo Ao 

Desenvolvimento 

Da Agroindústria 

Implantação e regulamentação do SIM através da Lei Municipal nº. 1.472 de 27 de 

abril de 2021, e regulamentado, pelo decreto nº 179, de 12 de julho de 2021. 

 

Construção De 

Feira De Vila 

Rica 

Estão sendo feitos estudos de viabilidade de projeto; A secretaria realizou 

cadastramento de feirantes e espaços no ambiente da feira Vila Rica. 

Implantação Da 

Ceasa 

Estão sendo feitos estudos de viabilidade de projeto de implantação da CEASA. 

 

Fortalecimento 

das Cadeias 

Produtivas 

 

 A secretaria de Agricultura por meio do Programa Vale Produtivo fortalece as 

diversas cadeias produtivas da nossa região, como: Incentivo a Produtores rurais 

com insumos, preparo de solo, calcário e Assistência técnica continuada atendendo 

a 1137 famílias com 2.955 horas máquinas e 900 toneladas de calcário, apoio e 

acompanhamento do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) regulamentado em 

agroindústrias, apoio a piscicultores da região com eventos de inserção de 

tecnologia e apoio a escoamento de produção no CAB e feiras livres de Barreiras. 

Ações De Apoio 

Ao Centro De 

Abastecimento E 

Feiras Livres 

Reforma e revitalização do CAB I, SEMAT é responsável por assistir aos pequenos 

produtores que comercializam seus produtos no CAB, além de organizar e manter o 

funcionamento do Centro de Abastecimento de Barreiras. 
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4.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

INTRODUÇÃO 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barreiras criada pela Lei 

Municipal nº 1.475 de 01 de julho do ano de 2021, que dispôs sobre a Reestruturação 

Organização Administrativa e a Restruturação de Cargos da Administração Pública, da Prefeitura 

Municipal de Barreiras-Ba, tem por finalidade coordenar, controlar e executar as atividades 

relativas à política municipal de Meio Ambiente e de Sustentabilidade no âmbito do município 

de Barreiras.  

A constituição Federal de 1998, em seu art.23, incisos VI e VII, atribui à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e os Municípios a competência comum para proteção do Meio Ambiente, como 

também a constituição do Estado da Bahia, em seu art.59, inciso VII, declara que cabe aos 

municípios garantir a proteção do patrimônio ambiental.  

A Lei Complementar 140/2011 fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 

fauna e da flora.   

A Política Nacional de Meio Ambiente define o meio ambiente como sendo um patrimônio 

público e, portanto, deve ser protegido. No âmbito municipal, o SISNAMA-Sistema Nacional do 

meio Ambiente “congrega os órgãos ou entidades locais responsáveis pelo controle e fiscalização 

de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. ” 

A Resolução CEPRAM nº 4.327/2012, por seu turno, dispõe sobre o Programa Estadual de 

Gestão Ambiental Compartilhada com fins ao fortalecimento da gestão ambiental, mediante 

normas de cooperação entre os Sistemas Estadual e Municipal do Meio Ambiente. 

O Município de Barreiras, com objetivo de dar cumprimento ao que lhe foi atribuído pelas 

normas federais e estaduais como também exercer sua competência para gestão ambiental 

municipal editou sua Política Municipal de Meio Ambiente (Lei 921/2010, de 23.12.2010), 

implementou seu conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente- COMDEMA com caráter 

consultivo e deliberativo, com participação social, além de ter em sua estrutura uma equipe 

multidisciplinar, com profissionais habilitados. 

Portanto, este relatório técnico busca apresentar as ações desenvolvidas pela SEMMAS para o 

desenvolvimento das atividades relativas à Política Municipal de Meio Ambiente do município 

de Barreiras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Objetivo  

 

O objetivo deste relatório é apresentar de forma circunstanciada as ações desenvolvidas pela 

SEMMAS para o cumprimento das obrigações a ela delegada pela Lei Municipal nº 1.475 de 01 

de julho do ano de 2021, Art. 7º, Capítulo XI.  
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PROGRAMAS E AÇÕES REALIZADAS 

 

Programa Barreiras Cidade Verde e Sustentável 

 

Estabelecida pela Lei Nº 1.285/2017, de 06 de dezembro de 2017, que institui o Plano Plurianual 

– PPA para o período de 2018/2021, na qual tem objetivo de desenvolver ações sustentáveis com 

foco na preservação e conservação ambiental, voltadas para qualidade de vida, bem-estar e o 

conforto da polução. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Promover de ações que visam harmonizar espaços públicos à paisagem urbana, este programa 

tem como objetivo propiciar melhoria constante na qualidade de vida da população de Barreiras, 

buscando como resultado atenuar o microclima e promovendo atividades de educação ambiental, 

com a consequente valorização das áreas protegidas da cidade e do patrimônio arbóreo existente; 

- Controlar processos erosivos, proteger nascentes e cursos D'agua quanto ao assoreamento e 

contaminação, contribuindo para o aumenta da quantidade e qualidade da agua; 

- Contribuir para manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, propiciando 

condições para pesquisa cientifica, atividade de educação ambiental e de lazer; 

- Fortalecer as cadeias produtivas do extrativismo no município e a conservação do bioma 

cerrado, buscando a conscientização das comunidades tradicionais, sobre a importância da 

preservação dos recursos naturais para sua sobrevivência; 

- Promover a Educação Ambiental não formal por meio das Secretarias Municipal de Meio 

Ambiente e Turismo e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer; 

- Efetuar o controle ambiental das atividades efetivas e potencialmente poluidoras, através de um 

conjunto de procedimentos a serem determinados pela Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 

com o intuito de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e de defender a qualidade 

de vida da coletividade; 

- Proteger, preservar, conservar, controlar o uso dos recursos naturais de forma sustentável, 

buscando melhor qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para atuais e futuras gerações; 

- Coordenar ações de prevenção, combate e monitoramento de incêndios florestais, oferecendo 

infraestrutura e logística quando necessário. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

I- Promover de ações que visam harmonizar espaços públicos à paisagem urbana, este 

programa tem como objetivo propiciar melhoria constante na qualidade de vida da 

população de Barreiras, buscando como resultado atenuar o microclima e promovendo 

atividades de educação ambiental, com a consequente valorização das áreas protegidas da 

cidade e do patrimônio arbóreo existente. 

 

 Coleta de Sementes de espécies nativas do cerrado 

No mês de setembro e outubro os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

de Barreiras realizam a coleta de sementes de diferentes espécies nativas do Cerrado, tanto em 

área urbana, quanto rural. A iniciativa visa multiplicar as sementes que serão utilizadas na 

arborização da cidade, recuperação de áreas de preservação permanente e degradadas. 
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Após colhidas, as sementes foram levadas ao viveiro municipal onde a equipe da Secretaria 

realiza a preparação das mudas, um trabalho minucioso que requer atenção e cuidados, 

considerando que cada semente possui um preparo diferenciado na limpeza, retirada da polpa e 

quebra de dormência. Entre as espécies produzidas no local estão o ipê (roxo, rosa, amarelo e 

branco), jatobá, pata de vaca, buriti, oiti e açaí. 

   
 

Figura 01 a, b, c.: Coleta de sementes nativas 

 

 Produção de mudas 

 

O Viveiro Municipal, mantido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade produz mudas arbóreas destinadas à arborização de equipamentos públicos e 

doações para moradores das zonas urbana e rural de Barreiras. 

São produzidas mais de 50 espécies de mudas de árvores nativas e entre as principais espécies 

doadas para a zona urbana estão o Ipê de Jardim, o Jacarandá e os Ipês de todas as cores. Já para 

a zona rural, são muito procuradas as mudas de Buriti, Jatobá, Ipês e Flamboyant. 

   
  

Figura 02 a b, c, d.: Produção de mudas no Viveiro Municipal 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_5f5a.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0d8e.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_3f59.jpg
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 Arborização 

 

Com mudas de espécies nativas do cerrado produzidas no viveiro do parque, a Secretaria do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, realiza a arborização e paisagismo das ruas, avenidas, praças e 

órgãos públicos em nosso município, bem como o reflorestamento e recuperação de áreas 

degradadas. 

Também é realizada a doação de mudas para a população realizar o plantio e manter os cuidados 

necessários. 

  
Figura 03 a, b.: Plantio de mudas nativas em canteiro central 

 

Cercados para Mudas 

 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou a confecção de 20 cercados metálicos 

para proteção de mudas plantadas em área pública. 

 

 
Figura 04.: Cercado de mudas 
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 Equipamentos para manutenção do viveiro e produção de mudas 

A SEMMAS adquiriu equipamentos para manutenção do viveiro e produção de mudas, sendo: 

1. Carrinho de mão; 

2. Conjunto para jardim; 

3. Peneira; 

4. Balde; 

5. Rastelo; 

6. Mangueira; 

7. Tesoura de poda; 

8. Lonas;  

9. Mudas;  

10. Esmeril; 

11. Facão; 

12. Enxadas; 

13. Foice; 

14. Sacos para produção de muda. 

 

 Projeto Escola Mais Verde 

O Projeto Escola Mais Verde, com o objetivo de sensibilizar os alunos quanto à importância da 

sustentabilidade ambiental, fortalecimento das ações de educação ambiental e incentivar o plantio 

de novas mudas de forma consciente e adequada. A ação, integrou as comemorações do dia da 

árvore, (21/09), na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo, em Barreirinhas. 

O Projeto prevê a extensão do plantio de mudas nativas para todas as escolas da zona rural e 

urbana, que integra as ações de: Plantio de mudas de árvores dentro do ambiente escolar; Ações 

de educação ambiental através de palestras; sensibilizar os discentes sobre meio ambiente; 

Importância da sustentabilidade ambiental e fortalecer as ações de educação ambiental. 

     

   
Figura 05 a b, c, d, e, f.: Escola Mais Verde – Mirandolina Ribeiro Macedo 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0032.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0039.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0047.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0073-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0114-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0119.jpg
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II- Controlar processos erosivos, proteger nascentes e cursos d' agua quanto ao 

assoreamento e contaminação, contribuindo para o aumenta da quantidade e qualidade da 

agua. 

 Projeto de Recuperação e Conservação da Micro Bacia do Rio de Ondas. 
 

A Prefeitura de Barreiras em parceria com a CODEVASF e o Instituto Aiba (Iaiba) continuaram 

o desenvolvimento do projeto de recuperação e conservação do micro bacia do rio de Ondas, que 

viabiliza trabalhos em prol da recuperação dos corpos hídricos, objetivando a conservação e 

recuperação de nascentes, áreas de recarga hídrica e processo erosivo. 

As comunidades beneficiadas com esse Projeto foram Forquilha do Rio, Tamanduá, Gentio, oca 

dos Gerais, Val da Boa Esperança, Mocambinho, Riacho de Areia, Sucuriú, Fazendinha, Refrigel 

e adjacências. 

Obras e serviços executado: 

- Conclusão da implantação de 8,4 km linear de Terraços; 

- Descompactação de solo em 16,5 ha de pastagem; 

- Desassoreamento e limpeza manual do córrego da Fazendinha; 

- Estabilização de 01 (uma) voçoroca localizada na comunidade Angélica Ayres; 

- Plantio de mudas em 3,0 ha de área de preservação permanente (APP); 

- Construção de 01 (uma) passagem molhada em concreto armado; 

- Conclusão das cercas. 

 

 

 
Figura 06 a b, c, d: Projeto de conservação de bacias da microbacia do rio de Ondas   
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 Elaboração do Diagnostico Socioambiental da Micro Bacia do Rio Boa Sorte  
 

Com o objetivo de utilidade no desenvolvimento de projetos voltados à inclusão social e 

econômica e melhora da qualidade ambiental das comunidades que vivem no micro bacia do Rio 

Boa Sorte, a Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

concluiu o diagnóstico que apresenta os indicadores socioambientais da região do cinturão verde, 

pertencente ao município de Barreiras, envolvida na situação de conflito pelo uso da água.  

Para o desenvolvimento desse diagnóstico, foi realizada a aplicação de questionário a 236 famílias 

pertencentes às comunidades Barra d’água vermelha, Bezerro, Bom Jesus, Boqueirão do Justino, 

Boqueirão do Rodrigues, Brejinhos, Brejo Novo, Canabrava, Correio, Fazenda Palmeira, 

Mantiqueira, Palmeira 2, Sítio da Barriguda e Tabua da Água Vermelha. 

 

 

 

Figura 07 a, b.: Aplicação de questionários para elaboração do diagnóstico. 

 

 Desassoreamento de Barragens da Microbacia do Rio Boa Sorte  

A partir do diagnóstico socioambiental realizado pela Prefeitura de Barreiras no micro bacia do 

rio Boa Sorte, que obteve uma análise das condições ambientais de conflitos de uso da água 

existentes em trechos de barramentos na região do Cinturão Verde, foi realizado o 

desassoreamento de barragens nas comunidades de Bezerro e Mantiqueira, ambas na Microbacia 

do Rio Boa Sorte. 

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Codevasf e Iaiba, buscaram 

identificar problemas de ordem ambiental e estrutural, propondo soluções para melhoria e 

conservação destes locais. O principal problema identificado foi o excesso de sedimentos nos 

reservatórios, que deixaram de ter a sua funcionalidade. Destarte, foram indicados a realização de 

obras de desassoreamento nas barragens da região que teve como objetivo devolver a 

funcionalidade dos barramentos com a limpeza e retirada de sedimentos (desassoreamento) 

acumulados nos reservatórios ao longo de muitos anos, aumentando o nível de armazenamento de 

água e atenuando o impacto no período de estiagem sobre a população, os setores produtivos e a 

própria natureza.  

A execução dos trabalhos foi iniciada na Barragem Claro Xavier de Lima, no Bezerro, construída 

pela Prefeitura de Barreiras em 1988, em que foram realizados serviços de limpeza, 
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desassoreamento e obras de manutenção. O desassoreamento também se estendeu para a barragem 

da comunidade de Mantiqueira construída pela Codevasf em 1999. 

Esse projeto de recuperação hidro ambiental trouxe benefícios diretos para as pessoas que utilizam 

a água na agricultura e pecuária, principais atividades econômicas e de sustento familiar.  

 

  

  
Figura 08 a b, c, d.: Desassoreamento de barragens da Microbacia do Rio Boa Sorte 

 Desassoreamento do Rio Grande 

O Projeto de Desassoreamento do rio Grande foi desenvolvido com o objetivo de minimizar os 

impactos promovidos pela ação das chuvas, retirando o material acumulado no leito do curso de 

água e às suas margens, decorrente de processos de assoreamento e carreamento de material de 

montante durante o período chuvoso, interrompendo o seu escoamento hídrico natural.  

Anteriormente, em 2019, foi realizado o desassoreamento em dois trechos do rio Grande, em 

trechos localizados no parque Municipal Engenheiro Geraldo Rocha e no Cais e Porto. 

Em 2021 iniciou-se a terceira etapa do projeto, que ocorreu em comemoração da Semana do 

Cerrado 2021, com o desassoreamento de outro trecho do rio Grande, localizado entre a ponte Ciro 

Pedrosa e o Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiências do Oeste da Bahia 

(CEPROESTE), perfazendo um perímetro de 250 metros e uma área de 3.875m².   
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Figura 09 a, b.: Desassoreamento do Rio Grande 

 Programa de Revitalização das Bacias do Rio Grande e Afluentes do Rio São Francisco  

A Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), através do 

Programa de Revitalização das Bacias do Rio Grande e afluentes do Rio São Francisco, realizaram 

em outubro de 2021 o lançamento de 15 mil unidades de alevinos em pontos de soltura no Rio 

Grande, Rio de Ondas e no Rio Ribeirão Boa Sorte, localizado na comunidade do Bezerro. 

A produção dos alevinos da espécie nativa piau verdadeiro foi realizada pela Codevasf no Centro 

Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Xique-Xique.  

O Termo de Cooperação Técnica para o Projeto, firmado entre a Prefeitura Municipal e a 

Codevasf, tem como objetivos além da manutenção da biodiversidade com o repovoamento dos 

rios e reintegração de peixes nativos na bacia, elaboração e execução de projetos de recuperação 

hidro ambiental e conservação de água e solo. Além do cunho ambiental e social, esse projeto tem 

um cunho econômico porque favorece também às comunidades ribeirinhas que vivem da pesca ou 

que complementam sua renda com a pesca. 

  
 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/capa-34.jpg
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Figura 10 a b, c, d.  Povoamento de peixes  

 

 Projeto de Identificação, Preservação e Recuperação de Nascentes 

A prefeitura de Barreiras, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), o Instituto 

Aiba (Iaiba) e a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) continuaram com ações 

do Projeto de Identificação, Preservação e Recuperação de Nascentes. No projeto, após a 

identificação da nascente, a mesma pode passar por interferências como: a) Isolamento dos fatores 

de degradação (cercamento); b) Recuperação e enriquecimento vegetal (introdução de mudas de 

espécies nativas do Cerrado nas margens dos cursos hídricos e no entorno das nascentes); c) 

Método Caxambu (método de proteção e recuperação que envolve a desobstrução do veio d' agua, 

mantendo o fluxo regular da agua). 

No ano de 2021 foram recuperadas 02 (duas) nascentes e suas Áreas de Preservação Permanente 

(APP's).  A primeira nascente está localizada no Povoado Água Branca, Barrocão de Cima, em 

que foi realizado o método caxambu, o cercamento e plantio de mudas. A segunda nascente 

recuperada está localizada em uma vereda, próxima a Cachoeira do Redondo, na Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável da APA do Rio de Janeiro e a mesma foi cercada em seu 

perímetro de Área de Preservação Permanente (APP), que compreende uma extensão de cerca de 

5.000m², protegendo e delimitando o seu “olho d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 11 a, b.: Recuperação de nascente no Barrocão de cima 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/dsc_0571.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/dsc_0588.jpg
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Figura 12 a, b.: Recuperação de nascente no caminho das cachoeiras 

 Mutirão de limpeza do rio Grande 

 

O mutirão de limpeza foi realizado em 14 de setembro de 2021, em que foram utilizados barcos e 

mergulhadores, que recolheram os resíduos sólidos depositados dentro do corpo hídrico. Foram 

distribuídos camisas para os participantes, além de sacos plásticos, luvas e máscaras para 

desenvolvimento da ação. Os resíduos coletados foram expostos na Praça Landulfo Alves, com 

objetivo de sensibilização, conscientização e educação ambiental da população barreirense.  

 

    

   
Figura 13 a b, c, d, e, f.: Mutirão de limpeza do Rio Grande  

III- Contribuir para manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos, 

propiciando condições para pesquisa cientifica, atividade de educação ambiental e de lazer. 

 Levantamento Topográfico do Parque natural Municipal Engenheiro Geraldo Rocha 

Visando a caracterização da geometria da área e das estruturas constituintes foi desenvolvido na 

região de estudo, o levantamento topográfico. Nos estudos topográficos constaram os seguintes 

serviços: Locação e amarração dos pontos notáveis; Levantamento e mapeamento da superfície do 

terreno. Os serviços foram executados de acordo com a NBR 13.133/94.  

A Rede de Referência de Nível foi implantada empregando o método de recepção de satélite 

através de sistema GNSS de precisão. O levantamento cadastral foi executado por processo de 

irradiação de pontos, com utilização de receptor GNSS RTK, sendo levantados todos os pontos de 

interesse do projeto, tais como: vias pavimentadas, edificações, postes, pontos de terreno natural, 

entre outros. Através do levantado em campo, foi desenvolvido o processamento de dados e 

posteriormente a confecção dos desenhos técnicos cadastrais. 

https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_2b87/
https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_8f32/
https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_7a4af3/
https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_53-6/
https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_09f/
https://barreiras.ba.gov.br/com-apoio-da-prefeitura-de-barreiras-copa-de-futsal-dos-comerciarios-foi-lancada-nesta-sexta-feira-10/dsc_213/
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Figura 14. Levantamento topográfico gleba A   

 

 

Figura 15. Levantamento topográfico gleba B   

 Desenvolvimento do masterplan do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo 

Rocha  

O masterplan para planejamento arquitetônico foi elaborado e aprovado pelo Conselho Gestor do 

Parque. O documento foi desenvolvido com o desígnio de incorporar espaços verdes em meio ao 

tecido urbano, além da criação de ambientes próprios para recreação e prática esportiva aos 

visitantes e toda população de Barreiras. Além do foco central, que é a criação da unidade de 

conservação e a proteção ambiental, são objetivos do projeto suprir as necessidades de recreação 

e prática esportiva da população, embelezamento e preservação da cidade, além de promover e 

estimular o turismo na região, através de um espaço adequado, garantindo toda a acessibilidade 

necessária, buscando ainda a restauração da vegetação nativa da região. 
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Figura 16. Masterplan – Distribuição espacial dos equipamentos   

 

 Desenvolvimento do Projeto Básico do Parque Natural Municipal Engenheiro Geraldo 

Rocha  

Após a aprovação do Masterplan pelo Conselho Gestor do Parque, a equipe técnica responsável 

pela elaboração do projeto, passaram a trabalhar no Projeto Básico do Parque natural Engenheiro 

Geraldo Rocha, na qual é o instrumento que contém todos os elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra objeto da licitação, elaborado com base 

nas indicações do masterplan, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição 

dos métodos e do prazo de execução. 

 

Nesta etapa do projeto os equipamentos foram dimensionados e dispostos nos espaços físicos, bem 

como foram definidos os quantitativos e especificações técnicas dos mesmos. Abaixo são 

apresentadas as plantas do centro esportivo, parque infantil mistério das águas e centro 

gastronômico.  
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Figura 17. Projeto básico – centro esportivo    

 

 
Figura 18. Projeto básico - Parque infantil Mistério das Águas    

 
Figura 19. Projeto básico – Centro gastronômico    
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 Manutenção do Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida 

 

As Prefeituras Municipais, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, matem uns 

colaborados para realizar a manutenção, limpeza, capina, nas medicações da Cachoeira do Acaba 

Vida. 

III- Fortalecer as cadeias produtivas do extrativismo no município e a conservação do bioma 

cerrado, buscando a conscientização das comunidades tradicionais, sobre a importância da 

preservação dos recursos naturais para sua sobrevivência. 

 Coleta de sementes e berçário de mudas 

  

A Coleta de sementes do cerrado tem o objetivo de pesquisas e estudos, como também criação de 

um berçário de espécies em extinção. As sementes também são utilizadas na confecção de 

biojóias e eco joias. 

Foram coletadas grande quantidade de sementes de Axixá, baru, guapeava, buritirana e araçá, 

que caminham para a extinção, além de outras espécies como jatobá, buriti, açaí doméstico, 

angelim pedra, tamboril, licuri, babaçu, mucunã, olho de boi, flamboyant, jacarandá, coco 

piaçaba entre outros. 

 

Nosso berçário está sendo rotineiramente plantado, com 1.200 mudas já distribuídas a população. 

Isso sem contar o Viveiro que possui uma boa diversidade de outras plantas. 

 

   

     
Figura 20 a b, c, d, e, f.: Coleta de sementes nativas  

 

 Fortalecimento da cadeia produtiva da cachaça de Barreiras 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), 

a Secretaria de Agricultura e Tecnologia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresa (SEBRAE), realizaram a primeira parceria através de um protocolo de intenção. Essa 

ação ofereceu a pequenos e médios produtores de cachaça, além de dois casos de sucesso, sendo 

um de Cotegipe (Cachaça Lagoa Azul) e outro de Curionópolis (Baiana Bacana), uma palestra 

inédita com um dos melhores consultores brasileiros, professor Rogelio Lopez Brandão, doutor 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_4bff.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_7c45.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_8ef7.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_9c57.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_981d.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_f278.jpg
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em Bioquímica e que possui uma trajetória marcada pelo estudo profundo do processo 

fermentativo no laboratório e pela defesa da seleção de leveduras locais como uma das melhores 

alternativas para a produção de cachaça.  

No curso, ele destacou, entre outros assuntos, as variedades da matéria-prima, aspectos do plantio, 

metodologia de produção da cachaça, técnicas de fermentação, ambientação e finalização do 

produto. Ainda, detalhes sobre a legalização e o mercado da cachaça. 

Além dos aspectos técnicos, outros assuntos abordados foram noções de sustentabilidade, desde o 

plantio até a fabricação da cachaça, com o correto aproveitamento dos recursos naturais 

disponíveis como a água e o solo. 

    

   
Figura 21 a b, c, d, e, f.: palestra para o fortalecimento da cadeia produtiva da cachaça de 

Barreiras   

 

 Resgate cultural da Associação dos Artesãos de Barreiras (ASBART) 

 

Com o objetivo de capacitar e produzir objetos de decoração, moda e utilidade em parceria com a 

Associação dos Artesãos de Barreiras – ASBART que traz a economia verde criativa e solidária 

em uma atividade sustentável, capaz de preservar o bioma local, foram realizadas ações de resgate 

cultural do artesanato de Barreiras, com foco na iconografia do patrimônio histórico, arquitetônico, 

tradições dos trançados de fibras vegetais, trabalhos com sementes e também a iconografia 

agrícola. 

  

Esse trabalho foi realizado durante três meses com dois encontros semanais e o resultado culminou 

na I Mostra de produtos da Economia Verde, Criativa e Solidária. A apresentação aconteceu no 

auditório João do Biriba, da Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo. 

 

Os artesãos utilizaram como matéria-prima para a produção dos produtos, sementes, fibras e folhas 

do cerrado baiano como o capim dourado, filha de palha de coco, jacarandá e buriti e apresentaram 

produtos (tapetes, jogos americanos, porta panelas, decoração natalina, compotas, doces, entre 

outros) e um desfile de acessórios de moda praia (bolsas, chapéus e biojóias). 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/capa-5.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_6b47.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_7ff6.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_9e34.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_a4c8.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_e449.jpg
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Figura 22 a b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p.: I Mostra de Economia Verde, Criativa e Solidária  

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/artesas-3.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/capa-20.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/dsc_63a0d6.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0020.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0061.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0075.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0092.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0109.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0827.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0916.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0963.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0968.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_4712.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_5008.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_5013.jpg
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 Oficinas de Economia Verde, Criativa e Solidária no Caminho das Cachoeiras  
De 16 a 19 de agosto, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em parceria com a 

Secretaria de Indústria Comércio e Turismo, objetivando o incentivo à produção da economia 

verde, incluir pessoas e gerar renda utilizando recursos naturais, além de explorar o bioma local 

com responsabilidade através do manejo adequado, realizou nas comunidades de São Vicente, 

Lavras, Chico Preto e Alto Alegre, que compõem o Caminho das Cachoeiras, as oficinas de resgate 

cultural e inserção de design com reaproveitamento dos produtos do Cerrado. 

Essas oficinas fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Local, que contempla o turismo de base 

comunitária e economia verde, na qual durante todo o ano de 2020 e meados de 2021 foi realizado 

um estudo com levantamento das espécies nativas locais e das comunidades tradicionais. Nessas 

comunidades, foi trabalhada a produção de biojóias, artesanato com fibras de buriti, da bananeira, 

palha de milho e sementes do Cerrado. 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, com o apoio da Secretaria de 

Indústria Comércio e Turismo, dará continuidade às oficinas de acordo com a demanda das 

comunidades e a situação sanitária de cada local.  

   
Figura 23 a b, c.: Oficinas de Economia Verde, Criativa e Solidária no Caminho das Cachoeiras   

 

 Outras ações 

 

-Palestra e Oficina Criativa com resíduos sólidos e orgânicos na Faculdade Dom Pedro II, com o 

objetivo de demonstrar o desperdício nas nossas ações diárias, como também falar da pegada de 

Carbono e Carbono Social. 

-Desenvolvimento de Parcerias com a Confecção Rob Belle, no sentido de coletar sobras de 

retalho. 

-Parceria com Usina de beneficiamento do Arroz Tio Mário, para coletar sobras dos sacos de fibras 

para confecção de sacolas para uso dos supermercados. 

IV- Promover a Educação Ambiental não formal por meio das Secretarias Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes 

e Lazer. 

 

 Projeto Vozes - Plano Consorciado de Educação Ambiental do Oeste da Bahia 

Da parceria entre o Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (Consid), Ministério Público da 

Bahia, e as Universidades Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e Estadual da Bahia (Uneb/Campus 

IX), surgiu o Projeto Vozes, o primeiro passo para a elaboração de um programa consorciado de 

educação ambiental na região.  

O projeto Vozes será conduzido de modo participativo oferecendo diretrizes na elaboração de 

projetos de educação ambiental, permitindo ações de incentivo a prática da educação ambiental e 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/capa-66.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_311-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_560-1.jpg
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a multiplicação de educadores ambientais tornando-os capazes de replicar suas formações e 

replicar as ações de educação ambiental em seus municípios. 

Plano de Rateio:  

PROJETO 

VOZES  R$ 1.862.890,81  
60% 

40% Adesão Saldo MENSAL 

COTAS TOTAL 1º ano 2º ano   1 ano 2 ano 

Valor da 

Execução 

Judicial     

em 

14/05/201

8:                           

R$ 

2.905.884, 

19  R$      98.046,88  
 R$      

58.828,13  

 R$     

39.218,75  29.895,00 

R$        

68.151,88 

R$    

2.726,08 

R$    

2.726,08 

18  R$    103.493,93  
 R$      

62.096,36  

 R$     

41.397,57  29.895,00 

R$        

73.598,93 

R$    

2.943,96 

R$    

2.943,96 

17  R$    109.581,81  
 R$      

65.749,09  

 R$     

43.832,72  29.895,00 

R$        

79.686,81 

R$    

3.187,47 

R$    

3.187,47 

16  R$    116.430,68  
 R$      

69.858,41  

 R$     

46.572,27  29.895,00 

R$        

86.535,68 

R$    

3.461,43 

R$    

3.461,43 

15  R$    124.192,72  
 R$      

74.515,63  

 R$     

49.677,09  29.895,00 

R$        

94.297,72 

R$    

3.771,91 

R$    

3.771,91 

14  R$    133.063,63  
 R$      

79.838,18  

 R$     

53.225,45  29.895,00 

R$      

103.168,63 

R$    

4.126,75 

R$    

4.126,75 

13  R$    143.299,29  
 R$      

85.979,58  

 R$     

57.319,72  29.895,00 

R$      

113.404,29 

R$    

4.536,17 

R$    

4.536,17 

12  R$    155.240,90  
 R$      

93.144,54  

 R$     

62.096,36  29.895,00 

R$      

125.345,90 

R$    

5.013,84 

R$    

5.013,84 

11  R$    169.353,71  
 R$    

101.612,23  

 R$     

67.741,48  29.895,00 

R$      

139.458,71 

R$    

5.578,35 

R$    

5.578,35 

10  R$    186.289,08  
 R$    

111.773,45  

 R$     

74.515,63  29.895,00 

R$      

156.394,08 

R$    

6.255,76 

R$    

6.255,76 

9  R$    206.987,87  
 R$    

124.192,72  

 R$     

82.795,15  29.895,00 

R$      

177.092,87 

R$    

7.083,71 

R$    

7.083,71 

8  R$    232.861,35  
 R$    

139.716,81  

 R$     

93.144,54  29.895,00 

R$      

202.966,35 

R$    

8.118,65 

R$    

8.118,65 

7  R$    266.127,26  
 R$    

159.676,36  

 R$  

106.450,90  29.895,00 

R$      

236.232,26 

R$    

9.449,29 

R$    

9.449,29 

6  R$    310.481,80  
 R$    

186.289,08  

 R$  

124.192,72  29.895,00 

R$      

280.586,80 

R$  

11.223,47 

R$  

11.223,47 

5  R$    372.578,16  
 R$    

223.546,90  

 R$  

149.031,26  29.895,00 

R$      

342.683,16 

R$  

13.707,33 

R$  

13.707,33 

4  R$    465.722,70  
 R$    

279.433,62  

 R$  

186.289,08  29.895,00 

R$      

435.827,70 

R$  

17.433,11 

R$  

17.433,11 

3  R$    620.963,60  
 R$    

372.578,16  

 R$  

248.385,44  29.895,00 

R$      

591.068,60 

R$  

23.642,74 

R$  

23.642,74 

2  R$    931.445,41  
 R$    

558.867,24  

 R$  

372.578,16  29.895,00 

R$      

901.550,41 

R$  

36.062,02 

R$  

36.062,02 

1  R$ 1.862.890,81  
 R$ 

117.734,49  

 R$  

745.156,32  29.895,00 

R$ 

1.832.995,81 

R$  

73.319,83 

R$  

73.319,83 
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Figura 24 a b, c.: lançamento do Projetos Vozes  

  

 Placas educativas 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade com apoio de empresas privadas, instalou 

dezenas de placas educativas ao longo de toda a calçada do cais da cidade, chamando a atenção 

das pessoas sobre a preservação e os cuidados com o Rio Grande.  

   
 

   
Figura 25 a b, c, d.: Instalação de placas educativas no cais do Rio Grande  

 

 Palestra sobre Legislação Ambiental -  Curso de Formação de Soldados da Polícia 

Militar 

A SEMMAS ministrou para alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, no 10° 

Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação (BEIC), uma capacitação sobre Legislação Ambiental 

voltada à desobediência e crimes ambientais. 

A pauta discutida na palestra trouxe crimes ambientais que são aplicados na vivência da prática 

das atividades policiais como as queimadas, poluição sonora, maus tratos a animais, dentre outros.  

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/capa-12.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0248.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0266.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/capa-9.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0114.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0122.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0125.jpg
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Além da parte teórica, os alunos em formação tiveram a parte prática onde aprenderam a utilizar 

as funções do decibelímetro, um equipamento projetado para realizar a medição do nível de 

pressão sonora e plantaram mudas de espécies nativas dentro do batalhão. 

     
Figura 26 a, b, c.: Palestra – Legislação Ambiental  

 

 Blitz educativa – Poluição Sonora 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza periodicamente blitz educativas para o 

combate à poluição sonora no município de Barreiras, em locais que concentram pontos de grande 

movimentação de pessoas e fluxo intenso de carros e motos, com publicidades que utilizam 

aparelhos sonoros. 

As ações de cunho educativo buscam orientar e notificar os proprietários de som que fazem 

propagandas sonoras, e as lojas que usam caixas de som, quanto à Lei Municipal 480/99, que 

dispõe sobre o controle da emissão de ruídos no município de Barreiras.  

São distribuídas cartilhas com as orientações da lei e sua aplicabilidade. Ademais, os fiscais 

percorreram as ruas e com a utilização de um decibelímetro para medir os decibéis (ruídos emitidos 

por um sistema de som), fazem as intervenções necessárias.  

     
 

    
Figura 27 a b, c, d, e, f.: Blitz educativa – Poluição Sonora  

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0928.jpeg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0947.jpeg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0965.jpeg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/blitz-educativa-01-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/blitz-educativa-01-4.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/blitz-educativa-01-7.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/blitz-educativa-01-8.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/blitz-educativa-01-9.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/capa-9.jpg
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 Palestra – Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida 
Em 04 de novembro de 2021 a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou uma 

palestra e roda de conversa para os moradores e chacareiros da região, com o intuito de apresentar 

o Projeto de Criação do Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida e orientar os usos 

permissíveis tanta na Unidade de Conservação, quanto nas áreas de preservação permanente. 

Essa ação deverá ser contínua, visando a conscientização a população através de ações de 

Educação Ambiental na preservação e conservação destas áreas da natureza, devido a crescente 

do ecoturismo e a visitação e ocupação dessas áreas. 

  
Figura 28 a, b.: Palestra Monumento Natural da Cachoeira do Acaba Vida 

 

 I Seminário Territorial – O Município e a Agenda Ambiental 

O prefeito de Barreiras e presidente do Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia (CONSID), 

Zito Barbosa, realizou a abertura O I Seminário Territorial – O Município e a Agenda Ambiental 

tiveram como sede o município de Barreiras, em 18 de novembro de 2021.  

O evento teve o objetivo de apresentar o Programa Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) e as 

ações previstas no convênio celebrado entre o CONSID, SEMA e INEMA que assegura suporte 

técnico aos municípios consorciados com contratação de profissionais na área ambiental para 

realização de licenciamento ambiental, fiscalização, suporte e outras demandas necessárias.  

Durante o evento foram apresentados e debatidos temas com os eixos voltados à Política 

Ambiental e Recursos Hídricos e Educação Ambiental. Entre os painéis apresentados, destaque 

para o sobre a Política Ambiental e o Programa Gestão Ambiental Compartilhada; Competências 

do Município na Fiscalização e no Licenciamento Ambiental; Atuação do Ministério Público nas 

Políticas Públicas Ambientais; Gestão Integrada Rio e Aquífero Urucuia; Estratégias e Ações para 

o Fortalecimento da Educação Ambiental no Território; e O papel da educação Ambiental, no 

ambiente urbano diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. 

   
Figura 29 a b, c.: I Seminário – O Município e a Agenda Ambiental   

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/capa-37.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_2b7a.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_3b12.jpg
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 Placas Educativas – Poluição Sonora 

A Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária instalou placas educativas alertando 

para sons excessivos, ruídos e vibrações proibidos na cidade. As placas com o alerta estão sendo 

instaladas em diversos bairros em conformidade com a Lei nº 480/99 que dispõe sobre o controle 

e a fiscalização das atividades que gerem poluição sonora, sujeito a multas e outras penalidades. 

 
Figura 30 a, b.: Instalação de Placas de Poluição Sonora   

 

 Comemorações de datas ambientais 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, mesmo coma pandemia, planejou ações para 

comemoração de algumas datas ambientais, tais como: 

1. Dia do Meio Ambiente: Plantio de mudas; 

2. Semana do Cerrado: Desassoreamento e limpeza do rio Grande, recuperação de nascente, 

ações de educação ambiental; 

3. Dia da árvore: plantio de mudas. 

 
Figura 31: Divulgação Semana do Cerrado 2021    

 

V-- Efetuar o controle ambiental das atividades efetivas e potencialmente poluidoras, através 

de um conjunto de procedimentos a serem determinados pela Secretaria de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade, com o intuito de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

de defender a qualidade de vida da coletividade. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, por meio de sua equipe técnica, 

realiza diariamente inspeções e fiscalizações ambiental, visando a proteção ambiental das ações 

predatórias e degradadoras no município como também procedimentos para regularização de 

empreendimento e atividades. 

A tabulação dos dados permite visualizar os procedimentos que mais foram realizados na 

SEMMAS: 

 



 

 
 

Página 84 de 339 
 

Tabela 1: Procedimentos Protocolados na SEMMAS em 2021. 

TIPOS DE PROCESSOS QUANTIDADE 2021 

DENÚNCIA 431 

LICENÇA SIMPLIFICADA - LS 37 

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 2 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 4 

DISPENSA DE LICENÇA 26 

LICENÇA DE ALTERAÇÃO 1 

APROVAÇÃODE RESEVA LEGAL - 

ALVARÁ AMBIENTAL 247 

CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 55 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA 9 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 4 

PROCESSOS DE DENÚNCIAS 51 

PODA/CORTE DE ÁRVORE 230 

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA 1 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 2 

PROJETO ADOTE UMA PRAÇA - 

FISCALIZAÇÃO SEMMAS 148 

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO 2 

INEXIGIBILIDADE 13 

 

Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente adota medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, lavrado auto 

de advertência, multa, embargo, interdição, apreensão, conforme o caso concreto, além de notificar 

o causador do dano para se regularizar ambientalmente. 

Gráfico 1: Processos Protocolados na SEMMAS em 2021. 
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.  

 

VI- - Proteger, preservar, conservar, controlar o uso dos recursos naturais de forma 

sustentável, buscando melhor qualidade de vida e desenvolvimento sustentável para atuais e 

futuras gerações . 

 Controle Ambiental 

As ações realizadas pela SEMMAS são fundamentais em se tratando do desenvolvimento do 

Município, pois o licenciamento ambiental é um instrumento de prevenção e controle de 

atividades, possibilitando que o desenvolvimento econômico caminhe junto com a proteção 

ambiental, possibilitando que haja um desenvolvimento sustentável por meio de um policiamento 

e controle das atividades desenvolvidas no município de Barreiras. 

O programa tem por objetivo realizar atividades voltadas ao controle ambiental, por meio das 

ferramentas de licenciamento, monitoramento e fiscalização, atendendo a legislação pertinente e 

propiciando melhor qualidade de vida à população de Barreiras. A definição das competências do 

licenciamento municipal propiciou investir na capacitação técnica dos servidores, para uma melhor 

prestação de serviços ao público, gerenciando de forma ordenada as demandas das atividades 

voltadas ao controle ambiental, oportunizando maior celeridade no licenciamento, garantindo 

acompanhamento sistemático dos processos pelo monitoramento e superando diversos entraves na 

fiscalização de atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 

 Caracterização dos veículos de fiscalização ambiental 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade caracterizou dois veículos que executam 

atividades de fiscalização ambiental com espécies da fauna e flora do bioma Cerrado, em facilita 

a identificação da frota quando estiver em serviço, principalmente nas atividades de fiscalização. 

A biodiversidade do Cerrado é sua principal marca, em Barreiras a flora e a fauna foram 

representadas na identificação dos veículos através das Cachoeiras do Acaba Vida, Cachoeira do 

Redondo, Rio Grande, e ainda animais como lobo-guará, arara azul e a vegetação do Cerrado. 

0 50 100 150 200 250 300
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Figura 32 a b, c.: Veículos de fiscalização ambiental    

  

 Atualização de conhecimentos sobre poluição sonora 

Como forma de aprimorar os trabalhos de fiscalização à poluição sonora em Barreiras, os técnicos 

da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade participaram do Curso Medição de Níveis de 

Ruído Ocupacional e Ambiental, realizado por uma empresa especializada em aparelhos de 

medição em diferentes setores. O treinamento foi feito por Marcos Domingos, mestre em higiene 

ocupacional e ex-presidente da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO). 

O conteúdo abordado na capacitação foram fundamentos técnicos de acústica aplicados à ruído 

ambiental; a normalização e critérios de avaliação da exposição ao ruído; resposta humana aos 

sons: efeitos à saúde, conforto ambiental, funcionamento do ouvido, ajustes das medições à 

resposta subjetiva aos sons; limites de exposição e, práticas de instrumentação. 

Em Barreiras as denúncias e casos relacionados à poluição sonora são bastante frequentes, e se 

constituem em crime grave considerando que as diversas fontes de ruídos, causam problemas de 

natureza ambiental e também refletem na saúde das pessoas. Esse curso trouxe uma oportunidade 

de atualização teórica e técnica, favorecendo o dia-a-dia no trabalho e trazendo para a sociedade 

uma melhor qualidade no serviço de combate à poluição sonora.  

      
  

   
Figura 33 a b, c, d, e, f.: Curso Medição de Níveis de Ruído Ocupacional e Ambiental 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0881-scaled-e1631568462883.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0884-scaled-e1631568476288.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_0885-scaled-e1631568500569.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/capa-26.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_03d9.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_7a71.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_80e4.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_86ed.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_d94.jpg
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 Operação de Fiscalização em comunidades da APA da bacia do Rio de Janeiro e Rio de 

Ondas 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade através das equipes de fiscalização da pasta, 

realizou nos dias 12 e 13 de novembro, uma Operação de Fiscalização e combate a crimes 

ambientais com orientações sobre os cuidados com as Áreas de Preservação Permanentes – APP’s, 

em diversas comunidades rurais de Barreiras. 

Além dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a ação de fiscalização, contou 

com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental – CIPPA/Lençóis, e 

foi desencadeada a pedido dos moradores das localidades de Mata Cachoeira, Bom Jesus, Chico 

Preto, Cachoeira do Acaba Vida e Comunidade São Vicente localizadas na APA da bacia do Rio 

de Janeiro, bem como no Val da Boa Esperança até a Forquilha do Rio, essas duas últimas, nas 

margens do Rio de Ondas. 

O objetivo da operação foi combater as ocupações irregulares nas áreas de preservação 

permanentes do Rio de Janeiro e Rio de Ondas, aplicação de penalidades previstas na Lei Federal 

9.605/98 (lei de crimes ambientais) e exigir a reparação dos danos causados ao meio ambiente. 

Durante a ação de fiscalização, as autoridades encontraram construções irregulares e 

desmatamento de Áreas de Preservação Permanente – APP, além do trabalho de orientação, foi 

feita a aplicação de notificações em algumas propriedades. 

 

    
 

   
Figura 34 a b, c, d, e, f.: Fiscalização em comunidades da APA da bacia do Rio de Janeiro e Rio 

de Ondas 

 Fiscalização Piracema 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Inema), através das equipes de fiscalização, realizaram uma operação de fiscalização no 

combate a pesca ilegal realizada no período da piracema, fase em que os peixes necessitam de um 

esforço físico intenso para a subida dos rios e, posterior reprodução, iniciada no dia 1° de 

novembro e seguirá até o dia 28 de fevereiro de 2022, Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988.  

Essa operação teve o objetivo de sustentabilidade da prática da pesca, em que permite que as 

espécies se reproduzam em volume satisfatório, para manutenção da atividade pesqueira. 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/capa-27.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_0efd.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_5f68.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_046b.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_bf11.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_f9ce.jpg
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Durante a fiscalização, realizada via fluvial, com o auxílio do barco da Secretaria de Meio 

Ambiente nos rios Grande e de Ondas, foram apreendidas tarrafas, meia tonelada de redes, 

apetrechos utilizados pelos pescadores e cerca de 10 quilos de pescado, que estava em condições 

inadequadas de acondicionamento e com mal cheiro, precisando ser descartado pelos profissionais. 

Todo material apreendido foi levado para a sede da Secretaria, no Parque Engenheiro Geraldo 

Rocha. 

     

     
Figura 35 a b, c, d, e, f.: Fiscalização Piracema  

 

 Apoio as fiscalizações de combate a Pandemia de COVID -19 

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apoiou os fiscais da vigilância sanitária e forças 

de segurança, no cumprimento da legislação de enfrentamento à pandemia, atuando no 

encerramento de festas e eventos e dispersão de aglomeração no município nas zonas urbana e 

rural. As abordagens do período também atuaram contra a poluição sonora. 

       
Figura 36 a, b, c.: Apoio as fiscalizações de combate a Pandemia de COVID -19 

 

 Combate à Poluição Sonora 

Compete a SEMATUR, fazer cumprir a legislação ambiental em vigor, aplicando as sanções 

administrativas que couberem; Realizar vistorias nas fontes de poluição ambiental em atendimento 

a denúncia; Elaborar Plano de Fiscalização, promovendo a execução de medidas de prevenção, 

agilizando os procedimentos de fiscalização, como vistorias setorizadas e outras; Controlar os 

procedimentos definidos nos autos aplicados com relação aos prazos concedidos, defesas e 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/capa-4.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_7d05.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_d06b.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_d8b6.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_e39f.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_4e6e.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_0086.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/dsc_9698.jpg
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respectivas decisões; Manter os arquivos referentes às ações fiscais realizadas; Executar outras 

atribuições afins.  

 A Prefeitura de Barreiras vem atuando no combate à poluição sonora por meio de ações como a 

fiscalização aos bares, restaurantes, residências, festas e som automotivo, principalmente aos finais 

de semana, em regime de plantão. Esse trabalho é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal e com o apoio da 

Coordenadoria de Trânsito (CONTRANS). 

 Outras fiscalizações ambientais 

O Programa de Controle Ambiental tem também por objetivo realizar atividades voltadas ao 

controle ambiental, por meio das ferramentas de licenciamento, monitoramento e fiscalização, 

atendendo a legislação pertinente e propiciando melhor qualidade de vida à população de 

Barreiras, através dos seguintes serviços Fiscalizações: 

- Poluição Sonora; 

-Poluição Atmosférica; 

-Poluição Hídrica; 

-Contaminação do Solo; 

-Desmatamento Ilegal; 

- Maus tratos a animais; 

-Corte e poda de árvores; 

-Descarte irregular de Resíduos Sólidos; 

-Disposição inadequada de efluentes; 

-Queimadas Urbanas; 

-Intervenção em área de preservação permanente; 

- Empreendimento funcionando sem regularização ambiental.  

 

VII- Coordenar ações de prevenção, combate e monitoramento de incêndios florestais, 

oferecendo infraestrutura e logística quando necessário. 

 Campanha de conscientização contra a prática do uso do fogo em Barreiras  

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, dentro do Projeto Barreiras, Cidade Verde e 

Sustentável, firmou parceria com Ibama e o seu Centro Nacional de Prevenção e Combate aos 

Incêndios Florestais (Prevfogo); o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e o 

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia lançou uma campanha de sensibilização da população com 

o tema: “Queimadas! Apague essa ideia. Respeite a Vida”, com o objetivo de evitar a proliferação 

das queimadas no Município. 

A campanha de conscientização conta com peças publicitárias como outdoor em pontos 

estratégicos, spots em rádios, folders, vídeo para redes sociais e também em blogs, visando atingir 

um maior grande número de pessoas. 

Foram realizadas blitz educativas pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e Prevfogo, entregando material informativo nos bairros mais afetados com o 

fogo como Morada Nobre, Bandeirantes, Serra do Mimo, Flamengo, Residencial São Francisco e 

Arboreto II, chamando a atenção para as formas de evitar as queimadas e suas consequências tanto 

para o meio ambiente, quanto para a população em geral.  
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                                  Figura 37. Fronte campanha contra queimadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 38. Folder campanha contra queimadas 

 

      
Figura 39 a b, c.: Blitz educativas – campanha contra queimadas  

 

 Placas educativas de combate a fogo  

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade instalou placas educativas para conscientizar a 

população sobre a proibição do uso de fogo na limpeza de terrenos, queima de lixo e detritos nos 

lotes urbanos as placas com o alerta estão sendo instaladas em diversos bairros em conformidade 

com a Lei n°1.264/2017, que proíbe o uso do fogo para limpeza urbana, causando desconforto para 

a população. Essa ação teve o objetivo de chamar atenção da população para o perigo das 

queimadas no perímetro urbano. 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/capa-56.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_14.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_31.jpg
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Figura 40 a, b.: Placas educativas de combate ao fogo 

 

 Operação Florestal – Base Oeste 
Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, por meio do Corpo de 

Bombeiros Militar/BA, a Operação Florestal possui dois postos regionais de monitoramento aos 

incêndios florestais, um no Oeste e outro na Chapada Diamantina. No Oeste o trabalho conta com 

70 bombeiros, seis aeronaves modelo Air Trator, apoio logístico da Prefeitura Municipal de 

Barreiras com o fornecimento de alimentação, veículos e equipamentos necessários às equipes de 

campo. Integram as ações, brigadistas do Prevfogo/Ibama, técnicos Inema e da Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade de Barreiras, que estão em campo com operações de fiscalização, 

campanha de conscientização e atividades de educação ambiental. 

 

   

    
Figura 41 a b, c, d, e, f.: Operação Florestal – Oeste 

 

 Outras ações no combate a queimadas: 
 

1. Apoio nas ações de Prevenção e Combate de Incêndios Florestais; 

2. Instalação da Sede da Brigada de Incêndios Florestais Temporária do Prevfogo; 

3. Disponibilidade de veículos para o Prevfogo; 

4. Fornecimento de alimentação aos bombeiros que chegaram para reforçar as equipes de campo 

do 17º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) e também, fornecimento de veículos e 

equipamentos necessários; e 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_1-6.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/dsc_339.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/capa-40-e1631656188773.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_24e3-e1631656200427.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_2294-e1631656223943.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_b07b-e1631656239223.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/dsc_db78-e1631656384901.jpg
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5. Disponibilidade de carros pipa garantindo o abastecimento de água às aeronaves de combate 

a queimadas. 

6.  

VIII- Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município  

 

 Consulta Pública sobre o projeto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras 

– GIRS  
A Prefeitura de Barreiras realizou no dia 19 de fevereiro de 2021, Consulta e Audiência Pública 

sobre o projeto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barreiras – GIRS e teve como objetivo 

fundamentar a análise da viabilidade do modelo proposto (aspectos constitucionais, 

administrativos, ambientais, civis, trabalhistas e tributários) para modelagem e estruturação do 

gerenciamento do recebimento, tratamento, destinação final de resíduos sólidos urbanos e da 

disposição ambientalmente adequada de rejeitos. A consulta foi realizada através de ambiente 

virtual, com transmissão da sala de reuniões na sede da Prefeitura e teve como mesa diretora a 

secretária de administração e planejamento, Gislaine Barbosa, o vice-prefeito de Barreiras, 

Emerson Cardoso, Demósthenes Júnior, Secretário de Meio Ambiente e Turismo, Armindo 

Gonçalves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia e Denis Santos, 

Engenheiro da 2D engenharia, empresa responsável pela elaboração do projeto.  

 

 
Figura 42. Consulta Pública sobre o projeto de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Barreiras – GIRS 

 

Os estudos apresentados fazem parte do processo de licenciamento e foram elaborados a partir de 

dados técnicos coletados, revisão bibliográfica científica, opiniões de especialistas e em 

experiências de empreendimentos similares, visando a instalação de uma Central de 

Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos no Município.  

A concepção da Central de Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos foi respaldada em 

critérios que visam garantir a proteção do solo e dos recursos hídricos, prevenir a geração de maus 

odores, controlar e monitorar a estabilidade geotécnica do maciço de resíduos, controlar/mitigar 

os impactos visuais e sonoros, prevenir a dispersão de resíduos leves, tanto na área de entorno do 
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empreendimento quanto nas vias de acesso, gerenciar o biogás gerado pela decomposição dos 

resíduos, controle de processos erosivos, minimizar a geração de material particulado pelo trânsito 

de caminhões coletores e máquinas pesadas.  

 

Outros critérios que fazem parte do projeto é minimizar a geração e garantir o devido 

gerenciamento de líquidos percolados, implantar um sistema eficiente de drenagem de águas 

pluviais, controlar a proliferação de vetores de doenças, prever encerramento com integração 

paisagística, e adotar um monitoramento ambiental contínuo, bem como, a adoção de novas 

tecnologias para redução e aproveitamento dos resíduos a serem destinados ao Aterro, além de 

prever a possibilidade da incorporação dos Catadores através de Cooperativa e/ou Associação, ou 

até mesmo por contratação direta destes na própria operação da Central de Gerenciamento e 

Tratamento de Resíduos Sólidos.  

 

Também participaram da Consulta e Audiência Pública Luigi Longo, presidente do Instituto 

Movimento Cidades Inteligentes, Armindo Gonzalez Superintendente de Planejamento Territorial 

da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano-SEDUR, Gustavo Campos Diretor de Resíduo 

Sólido da SEDUR, Berê Brasil, representando o Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia – 

CONSID, o subsecretário de Indústria e Comércio, Roberto de Carvalho, vereadores, associação 

de Catadores, Defensoria Pública e ainda o Promotoria Regional Ambiental de justiça. 

 

 Controle de entrada Aterro Controlado 

As ações de controle de entrada no aterro de Barreiras realizadas em 2021 consistiram em 

instalação de guarita e portão de acesso. A guarita foi construída de alvenaria, com telhado em 

cerâmica e estrutura em madeira, piso em cerâmica, janelas em blindex e metal, portas de metal e 

sanitário. O portão de acesso é de material metálico. O cercamento do aterro e as instalações de 

placas de proibição já haviam sido instaladas anteriormente. 

Também foram instaladas cerca, guarita e portão de acesso na futura área do Centro de 

Gerenciamento e Tratamento de Resíduos Sólidos. 

 

   

Figura 43 a b, c.: Guarita e portão de acesso do Aterro Municipal  

 Benefício Social aos catadores de materiais recicláveis  

 

Os técnicos da SEMATUR, atualizaram o cadastramento dos catadores de resíduos recicláveis, 

não só do lixão, mas como autônomos em todo o município e associações, com o objetivo de 

inclusão no Projeto Barreiras para Todo - Acolher pessoas é promover cidadania, que viabiliza o 

pagamento de auxílio-emergencial no valor de R$ 200 em quatro parcelas, correspondente aos 
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meses de abril, maio, junho e julho. Ao todo foram 232 catadores cadastrados que podem ser 

beneficiados pelo programa.  

 

 Roda de conversa sobre Perigo do Uso do Fogo e controle das queimadas 

Durante o período seco, em outubro de 2021, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade foram até o aterro controlado apresentar uma Palestra sobre o perigo da prática 

de queimadas no local e o risco para a saúde dos catadores e para o meio ambiente. 

 

Figura 44: Ação de educação ambiental no Aterro Municipal sobre Queimadas 

 Outras ações para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos  
 

A Prefeitura Municipal de Barreiras, através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

realizou ações para cumprimento da legislação ambiental relativa a resíduos sólidos, 

desenvolvendo estudos e ações descritas abaixo: 

Elaboração da Modelagem Econômica e Financeira e Plano de Negócio da Coleta de Resíduos 

Sólidos; 

Atualização da Viabilidade Econômica Financeira da Disposição Final dos Resíduos Sólidos; 

Atualização do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste relatório, procurou-se descrever com clareza e objetividade os principais aspectos 

da gestão, evidenciando o desempenho, e ressaltando o cumprimento da função exercida pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barreiras no transcorrer do 

exercício de 2021. 

Essas ações tiveram o empenho e a participação de todos os servidores, da SEMMAS que 

definindo critérios de qualidade e eficiência, avaliando, acompanhando e fiscalizando as ações de 

implementação da Política Municipal do Meio Ambiente em consonância com as diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional, propondo e avaliação políticas e normas, definindo 

estratégias, objetivando a preservação, o ordenamento e qualidade de vida da sociedade, no 

desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda e na preservação do patrimônio 

ambiental. 
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4.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO 

 

A Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito tem como objetivo prestar a sociedade de Barreiras 

um trabalho de excelência, atuando na área da segurança pública em conjunto com os demais 

órgãos de segurança. 

 

No ano de 2021, a Secretaria de Segurança desenvolveu diversos trabalhos, mesmo ainda sendo 

um ano atípico devido a continuidade da pandemia do Covid-19. 

 

Iniciamos o ano fazendo o planejamento das ações para todo a ano de 2021, traçando metas para 

a segurança dos cidadãos de nossa cidade bem como para o nosso trânsito, aonde podemos 

afirmar que os índices são satisfatórios, com números significantes nas reduções de ocorrências. 

 

 

 

Hoje a Secretaria de Segurança, atua em três seguimentos de trabalho e planejamento, são eles: 

SEGURANÇA: com a nossa Guarda Civil Municipal. 
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CIDADÃ: com a nossa Defesa Civil. 

 

TRÂNSITO: com a nossa Coordenação Municipal de Trânsito – COOTRANS. 

 

 

AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRANSITO. 

 

Em destaque principal da Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito, temos a entrega do novo 

Quartel da Guarda Civil Municipal de Barreiras – GCM, um investimento aguardado a mais de 

19 anos pela Instituição, que briosamente representa a Secretaria de Segurança em nosso 

Município. O novo Quartel da GCM, foi a maior aquisição da Secretaria de Segurança em 2021, 
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uma vez que a Gestão do Prefeito Zito Barbosa não mediu esforços para atender o pedido do 

secretário de Segurança Álvaro Sampaio Junior. 

 

Renovação do convênio junto ao Departamento Estadual de Transito – DETRAN – BA, para a 

fiscalização do trânsito em nossa cidade, bem como para atuar no ordenamento e na 

implantação de sinalização nas vias do perímetro urbano e na zona rural do município de 

Barreiras. 

 

A Secretaria de Segurança, deu continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica 05/2020 com 

Policia Rodoviária Federal – PRF com o objetivo de manter a segurança no trecho do perímetro 

urbano das BR – 242 e BR – 135. 

 

A Secretaria de Segurança, pensando em melhorias no que se refere a Mobilidade Urbana, 

solicitou a municipalização do trecho da BR – 242, que vai do seguimento da ponte sobre o Rio 

Grande até o entroncamento com a BA – 447 (entrada para Angical). 

 

Ainda pensando em mobilidade urbana, a Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito, 

apresentou em audiência pública o Plano de Mobilidade Urbana para o município de Barreiras. 

Onde prevê uma verdadeira transformação no trânsito de nossa cidade. 
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Ao longo do ano de 2021, a Secretaria de Segurança trabalhou incansavelmente nas melhorias 

da sinalização vertical e horizontal das vias do perímetro urbano e da zona rural. 

 

- Sinalização horizontal e vertical da Avenida Mandacaru; 

-   Sinalização horizontal e vertical da estrada que liga Barreiras ao Povoado do Barrocão 

de Baixo; 

- Sinalização da estrada que liga o Povoado do Barrocão de Baixo até o Mucambo; 

- Sinalização da estrada do Povoado do Tatu; 

- Sinalização do trecho que vai para o Povoado do Val da Boa Esperança. 

 

Realização de melhorias na sinalização semafórica, com manutenção preventiva e corretivas 

dos equipamentos mantendo sempre em perfeito estado de funcionamento sempre visando a 

segurança dos usuários das vias. 

 

A Secretaria de Segurança atuou em todo o ano de 2021 nas ações em conjunto com as demais 

secretarias do município no combate a pandemia do covid-19, agindo sempre em defesa dos 

cidadãos da nossa cidade. 

 

Nas ações da Guarda Civil Municipal, fazendo orientações junto ao comércio local, fiscalizando 
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em conjunto com os órgãos ligados a Secretaria de Saúde do município. 

Sempre a frente da segurança nos postos de vacinação, drive thrul, unidade de saúde, postos de 

saúde e hospitais da cidade. Fazendo também o trabalho nos bairros, bem como na zona rural, 

mostrando para a população o quanto é necessário para os cuidados de prevenção ao Covid-19. 

Vale salientar que a Guarda Civil Municipal, não mediu esforços para atuar 24 (vinte e quatro) 

horas por dia incansavelmente em defesa da população de Barreiras durante a Pandemia. 

Trabalhando sempre para o cumprimento do TAC firmado junto ao ministério público, em 

conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente na fiscalização da poluição sonora, fazendo com 

que a população tenha mais sossego e paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realização do setembro Amarelo e da Semana Nacional do Trânsito, onde foram feitas 

diversas atividades de conscientização aos condutores, ciclistas e pedestres usuários da via. 

Com o objetivo de da segurança no trânsito de nossa cidade. 

Foram realizadas palestras em órgãos públicos, secretarias do município em empresas privadas, 

levando o conhecimento e as orientações para os condutores profissionais. 
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A Secretaria de Segurança participou de congressos, visando trazer conhecimentos para serem 

aplicados em nossa cidade, tanto na área de trânsito como também na área de segurança. 

Participação no Encontro Nacional de Secretários de Segurança Pública, em João Pessoa-PB, 

com a participação do Secretário de Segurança do Município de Barreiras Álvaro Sampaio 

Júnior e o Comandante da Guarda Civil Municipal de Barreiras João Oliveira. Em busca de 

conhecimentos na área segurança para serem aplicados na cidade de Barreiras. 

 

Participou apresentando proposta para o PPA, realizado na Escola Mirandolina Macêdo 

ajudando a traçar as metas a serem realizadas nos próximos 04 (quatro)    anos. 
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Entregou as novas carteiras funcionais da Guarda Civil Municipal e Agentes de Trânsito de 

Barreiras, cumprindo mais um compromisso firmado pelo Secretário Álvaro Sampaio Junior. 

 

Entrega dos novos fardamentos da Coordenação Municipal de Trânsito – Cootrans. 
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4.6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório de gestão cumpre às exigências legais, tem como objetivo apresentar as ações sócio 

assistenciais executadas no âmbito municipal durante o ano de 2021. Onde procuramos 

demonstrar alguns indicadores para avaliação da gestão deste órgão, informações referentes à 

execução dos serviços, programas, projetos e benefícios, organizados por níveis de proteção 

social: básica e especial, controle social, concessão de benefícios, transferência de renda e dados 

referentes a rede sócio assistencial direta e indireta.  

Trata-se de um registro deste momento, bem como prestação de contas à sociedade das ações 

desenvolvidas no âmbito desta Secretaria. Os diagnósticos apresentados seguem aos preceitos 

estabelecidos pela PNAS, SUAS, Plano Municipal de Assistência Social – PMAS (2018-2021), 

Plano de ação físico e financeiro do financiamento da União e Estado, Plano de Contingência, 

devidamente apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social, para análise, discussão 

e aprovação. Da mesma forma, as ações da função 08 que constam no Plano Plurianual – PPA 

2018/2021. 

Por fim e não menos importante, destaca-se do Capítulo I ao Capítulo IV as ações que foram 

realizadas pelos equipamentos que não fazem parte do guarda-chuva da Assistência Social, 

entretanto, estão ligadas administrativamente ao Gabinete desta secretaria.   
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INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) é responsável por coordenar 

a execução da política municipal de assistência social desse munícipio, desenvolvendo ações 

pautadas na redução da pobreza, na promoção da cidadania e na garantia dos direitos e das 

necessidades básicas do cidadão, tendo como ferramentas de execução a Proteção Social Básica 

e a Especial e como complementar a rede sócio assistencial privada. 

A Proteção Social Básica no Município é formada por 6 (seis) CRAS - Centro de Referência de 

Assistência Social, localizados nos bairros: Santa Luzia (CRAS I), Morada da Lua (CRAS II), 

São Pedro (CRAS III), Vila Brasil (CRAS IV), Vila Amorim (CRAS V) e Cerradão (CRAS VI), 

em que todas as unidades ofertam serviços dessa Proteção nas áreas de vulnerabilidade e risco 

social e são a porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Já a Proteção Social Especial conta com 1 (um) Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e 1 (um) Centro de Referência Especializado para População em 

situação de Rua (CENTRO POP) e as Unidades de Acolhimento Familiar e Institucional, que 

durante a pandemia de Covid-19 foram reconfigurados para manter seu funcionamento.  

Desde abril 2020, o mundo enfrenta uma pandemia da Covid-19. Neste período, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Trabalho, elaborou e após instituiu o Plano de Contingência 

da Política de Assistência Social para as pessoas em situação de vulnerabilidade frente à 

pandemia de Covid-19. Em 2021, os protocolos definidos pelos órgãos de saúde continuaram a 

ser seguidos, bem como as estratégias adotadas para um atendimento mais seguro. 

 

 

Estrutura da Secretaria Executiva de Assistência Social 

O espaço físico da SEMAST possui a estruturação das Secretarias de Assistência Social 

conforme meta do Pacto de Aprimoramento à Gestão do Sistema único de Assistência Social - 

SUAS, os quais estão distribuídos no seguinte Organograma estabelecidos pela Lei municipal 

Lei nº 1235/ 2017:  

FIGURA 01: Organograma da SEMAST 
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FONTE: Lei Administrativa nº 1235/ 2017 

CENÁRIO SOCIAL 

 

O município de Barreiras conforme censo do IBGE (2010) tem uma população estimada de 

158.432 habitantes, em que 90% das pessoas residem na área urbana e 10% na área rural, 

conforme dados do IBGE de 2020, contido no Relatório de Programas e Ações do Ministério da 

Cidadania. Também o município apresentava 8.849 pessoas em situação de extrema pobreza. 

Dentre essas, 1.922 entre 0 e 9 anos, 1.323 entre 18 e 24 anos e com 60 anos ou mais são 258 

pessoas.   

Esses dados do CadÚnico sinalizam um aumento da população em situação de extrema pobreza 

no estado em virtude do impacto da pandemia da Covid 19 e colocou como como medida 

imprescindível a garantia da segurança de renda para população. 

Dispomos de uma rede de serviços de proteção social básica, especial de média e alta 

complexidade. Estes são distribuídos em unidades de atendimentos de CRAS, CREAS, Centro 

Pop, Serviços de acolhimento institucional e entidades similares ao centro dia. Destaca-se que 

não ocorreu redução de equipamentos no munícipio, ao contrário, teve aumento de CRAS.  

 

É importante destacar que a política de Assistência Social é reconhecida como 

serviços públicos de atividade essencial e imprescindível, para proteção social, defesa e 

garantia de direitos e vigilância social à população em situação de vulnerabilidade social (Decreto 

Nº 10.282, de 20 de março de 2020). De tal modo, os atendimentos realizados através destes 

equipamentos sociais foram mantidos nesse período de pandemia da Covid 19, sempre com 

medidas de proteção buscando inovar nas formas de acompanhamento e execução de alguns 

serviços sócio assistenciais.   
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Prontamente, para garantir segurança nos atendimentos e acompanhamentos às famílias e 

indivíduos usuários desta política foram executadas planejamento através dos trabalhadores/as 

do SUAS, na qual a execução requereu adaptar as novas tecnologias de comunicação digital para 

este cenário.  

Pois, a vulnerabilidade está associada a condição de incerteza, insegurança, ameaças provocadas 

no âmbito das situações de vivências dos indivíduos e famílias. São diferentes marcadores que 

podem acentuar as vulnerabilidades, no campo da política de Assistência Social temos 

indicadores como: renda, população em situação de rua, famílias administradas por mulheres, 

pessoas idosas e com deficiência, dentro outros. E todos esses públicos são atendidos pelos 

serviços, programas e projetos os quais 

são ofertados através dos equipamentos sociais. 

 

Cenário do Cadastro Único 

 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal reúne informações 

socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até três 

salários mínimos por família ou até meio salário mínimo por pessoa. Essas informações permitem 

ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas informações, 

selecionar as famílias para diversos programas sociais. 

No Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro de 2021 era 

de 25.808, dentre as quais: 

 10.010 com renda per capita familiar de até R$ 89,00; 

 4.344 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

 6.261 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; 

 5.193 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

 

Atualização Cadastral  

 

O Governo Federal orienta que as famílias cadastradas no CADÚNICO, mantenham suas 

informações atualizadas em um prazo máximo de 24 meses. Por meio dessa atualização cadastral 

é possível identificar a situação em que as famílias se encontram, e assim inseri-las nos programas 

sociais do governo. Além disso, as últimas informações cadastradas são utilizadas para o envio 

dos comunicados dos programas para estas famílias.  

 

TABELA 01: Atualização cadastral tendo como mês de referência setembro/2021  

Total de Famílias com cadastro atualizado nos últimos 2 anos 14.774 

Famílias com cadastro atualizado e renda per capita até ½ salário 

mínimo 

12.242 

Taxa de Atualização do total de famílias cadastradas 0,57 

Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo 0,59 

FONTE: Relatório SAGI – MC 
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A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 61,54%, enquanto que a média 

nacional se encontra em 62,42%. As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

totalizavam 12.054, o que equivale a uma cobertura de mais de 100% em relação a expectativa 

de famílias pobres do município. Este é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, que é público prioritário para atendimento nos CRAS. 

Considerando o atendimento nos serviços, programas, projetos e benefícios dos povos e 

comunidades tradicionais, a Assistência Social exige dos profissionais uma observação 

cuidadosa da realidade social local, para que a política cumpra o objetivo de promover o respeito 

à diversidade cultural e étnica. Dessa forma, conforme dados do Ministério da Cidadania 

(setembro 2021) no município, segue tabela de Grupos Populacionais Tradicionais Específicos 

com cadastro atualizado e inseridos no Bolsa Família.  

TABELA 02: Cadastro Único por Grupos Populacionais Tradicionais Específicos 

GRUPOS FAMILIARES 
FAMÍLIAS 

CADASTRADAS 

FAMÍLIAS 

CADASTRADAS 

BENEFICIÁRIAS 

DO PBF 

Indígenas 11 6 

Ciganos 3 2 

Quilombolas 63 47 

Ribeirinhos 10 7 

Extrativistas 1 1 

Pescadores artesanais 48 29 

Agricultores familiares 76 54 

Assentados da Reforma Agrária 70 31 

Acampados 29 10 

Pessoas em situação de rua 72 55 

Atingidos por empreendimentos de 

infraestrutura 

0 0 

Coletores de material reciclável 70 56 

Beneficiários do Programa Nacional do Crédito 

Fundiário 

0 0 

Famílias de presos do sistema carcerário 1 1 

Resgatados do trabalho análogo ao de escravo 71 28 

Famílias pertencentes a comunidades de 

terreiro 

0 0 

Total 525 327 

FONTE: Ministério da Cidadania, Cadastro Único para programas Sociais (set/2021) 

 

Dos Grupos Populacionais Tradicionais Específicos, comunidades de terreiros, atingidos por 

empreendimentos de infraestrutura e beneficiários do programa nacional do crédito fundiário não 

foram identificados no município pelo cadastro único. 
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GESTÃO SOCIAL 

 

Bloco da Proteção Social Básica  
Conforme a Política Nacional, a proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de 

risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais 

e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras), (PNAS, 2004, p. 32). 

Os serviços da Proteção Social Básica são recebidos no Centro de Referência da Assistência 

Social (CRAS), que é a unidade pública da assistência social, de base municipal, localizada em 

cada área com maiores vulnerabilidade e risco social. E sua oferta no município está coberta 

através do PROGRAMA 0018 do PLANO PLURIANUAL – 2018/2021, que garante a 

manutenção, qualificação e implantação de suas unidades e respectivos serviços, programas, 

projetos e benefícios. 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

 

A Proteção Social Básica em Barreiras é executada por meio de 06 (cinco) Centros de Referência de 

Assistência Social - CRAS, unidade pública descentralizada, de base territorial e gestão municipal. 

O CRAS Cerradão (CRAS VI) ainda não dispõe de uma sede própria, estando localizado no mesmo 

espaço do CRAS Vila Brasil (CRAS IV). Até dezembro do corrente ano, o Centro de Referência da 

Vila Amorim (CRAS V) e CRAS Cerradão (CRAS VI) não dispunham de financiamento Federal e 

Estadual, sendo mantido com recursos municipais.  

O público alvo dos CRAS são famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, 

pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no 

Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), entre outros.  

Nos CRAS, além do trabalho social com famílias através do PAIF - Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família, tem-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que 

oferta ações socioeducativas por ciclos de vida para crianças, adolescentes e idosos e o Programa 

Primeira infância no SUAS. É importante lembrar que o CRAS deve referenciar 5.000 famílias 

em seu território com capacidade de atendimento de 1000 famílias/ano. Levando em 

consideração a quantidade de CRAS em funcionamento no munícipio CRAS, a capacidade de 

total de famílias referenciadas é de 30.000 famílias. 

SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

 

Em 2021, devido a continuidade da Pandemia da COVID-19 no Brasil, deu-se continuidade às 

medidas de prevenção, bem como atender às determinações dos órgãos de saúde. Continuou a 

oferta de itens de segurança (EPI’s) para os funcionários e usuários, suspensão de algumas 

atividades, dentre elas, os encontros dos Serviços de Convivência e grupos do PAIF, 

atendimentos por telefone através do WhatsApp. Após uma amenização no número de casos, bem 
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como a vacinação de considerável parte da população, voltou-se de forma gradual os 

atendimentos presenciais ao público.  

 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)  

O PAIF é um dos principais serviços do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 

pois oferta ações de caráter continuado, realizando um trabalho social com famílias em 

vulnerabilidade, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura 

de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir com a melhoria da 

qualidade de vida das famílias acompanhadas. 

Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promovendo espaços 

coletivos de escuta e troca de vivências. São priorizadas no PAIF as famílias inseridas no 

Cadastro Único de PAIF Programas Sociais do Governo Federal, aquelas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), territorialmente 

referenciadas ao CRAS. 

O Registro Mensal de Atendimento (RMA) e o Relatório de Acompanhamento Físico (RAF) são 

instrumentais que trazem dados relativos aos atendimentos e acompanhamentos do PAIF. Com 

base nestes relatórios, bem como Relatório anual de cada equipamento, a quantidade famílias em 

acompanhamento pelo PAIF que acessaram atendimentos diversos foi superior a 14.186 em 

2021, e com média mensal de 236 por unidade.  

A diante, tem-se a quantidade de atendimentos realizados pelo PAIF por tipo: remoto ou 

presencial; bem como as ações relacionadas aos atendimentos feitos nos CRAS. 

Ademais, o CRAS VI foi implantado em outubro de 2021, realizou o preenchimento do RAF e 

RMA para fins internos, porém ainda não foi disponibilizado seu preenchimento diretamente no 

sistema, por este motivo, apresenta-se separadamente os quantitativos referente ao CRAS 

Cerradão (CRAS VI). 

 

TABELA 03: Número de atendimentos realizados pelo PAIF nos cinco CRAS em 2021 

 
CRAS 

I 

CRAS 

II 

CRAS 

III 

CRAS 

IV 

CRAS 

V 

Total 

Número de atendimentos 

realizados pela unidade 

remotamente 

7.987 13.858 4.073 12.067 5.812 

43.797 

Número de atendimentos 

realizados pela unidade 

presencialmente 

34.133 17.856 13.162 13.978 7.953 

87.082 

Total 42.120 31.714 17.235 26.045 13.765 130.879 

Fonte: Relatório Anual dos equipamentos 
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TABELA 04: Ações relacionadas aos atendimentos realizados nos cinco CRAS em 2021 

ATENDIMENTOS 
CRAS 

I 

CRAS 

II 

CRAS 

III 

CRAS 

IV 

CRAS 

V 
Total 

01. Famílias em acompanhamento 

pelo PAIF 1.684 3.517 1.179 1.842 5.964 14.186 

02. Acompanhamento de indivíduos 

pelo PAIF. 3.346 
     

6.877 
1.206 2.097 13.586 27.112 

03. Famílias do PBF acompanhadas 

pelo PAIF. 2.297 7.296 2.228 1.094 254 13.169 

04. Famílias em Descumprimento 

das condicionalidades do PBF em 

acompanhamento pelo PAIF – 

SAÚDE. 

00 0 00 00 00 00 

05. Famílias em Descumprimento 

das condicionalidades do PBF em 

acompanhamento pelo PAIF – 

EDUCAÇÃO. 
00 0 00 00 00 00 

06. Famílias beneficiárias do BPC e 

BPC na escola em acompanhamento 

pelo PAIF. 
00 1.203 309 307 42 1.861 

07. Número de beneficiários do 

BPC na escola. 00   324 01 04 00 329 

08. Número de beneficiários do 

BPC – IDOSOS. 
221   397 52 97 91 858 

09. Número de beneficiários do 

BPC – PCD 343  642 60 213 137 1.395 

10. Quantos beneficiários do BPC 

na Escola estão inseridos na escola. 01  204 01 03 00 209 

11. Quantos beneficiários do BPC 

na Escola estão fora da escola.  01   96 00 00 00 97 
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12. Quantos beneficiários do BPC 

na Escola desistiram da escola. 00 00 00 00 00 00 

13. Número de reuniões do grupo 

gestor municipal com a equipe 

técnica do Programa BPC na 

Escola. 

00 00 00 00 00 00 

14. Número de visitas domiciliares. 3.667 3.198 2.050 1.389 1.617 11.921 

15. Famílias do Pro jovem 

Adolescente em acompanhamento 

pelo PAIF. 

00 00 00 00 00 00 

16.Pessoas idosas em 

acompanhamento pelo PAIF. 199 644 62 300 340 1.545 

17. Famílias de pessoas idosas em 

acompanhamento pelo PAIF. 248 333 57 274 152 1.064 

18. Famílias de crianças até os 6 

anos em acompanhamento pelo 

PAIF. 

415 1.772 669 630 383 3.869 

19. 

Acompanhamento 

de famílias 

tradicionais:  

Quilombolas: 00 00 00 00 00 00 

Indígenas: 00 156 00 00 00 156 

Assentados: 00 00 00 46 00 46 

Ciganos: 00 00 00 00 00 00 

Ribeirinhos: 00 00 00 00 00 00 

20. Número de ações itinerantes: 
23 2 08 03 01 37 

21. Número de carteira de idosos 

solicitada 232 228 261 312 318 1.351 

22. Passe livre solicitado  
407 200 262 198 409 1.476 

Fonte: Relatório Anual dos equipamentos 

 

Observa-se que 66,5% dos atendimentos foram realizados de maneira remota, isto se deve ao 

fato de uma adequação feita para atender às orientações dos órgãos de saúde devido ao período 

pandêmico. Por conta deste cenário também, em 2021, não houve famílias em descumprimento 

de condicionalidades do PBF – SICON, visto que as repercussões estavam suspensas.  
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 A seguir, são apresentados os quantitativos de atendimentos realizados com as famílias 

acompanhadas pelos cinco CRAS, o perfil das novas famílias inseridas no acompanhamento pelo 

PAIF e Atendimentos particularizados realizados nos CRAS. Vale pontuar que a mesma família 

ou pessoa se repete no acompanhamento, ao longo do ano nas unidades, o que resulta nesse 

montante.   

 

TABELA 05: Quantitativo de Ações realizadas as famílias em acompanhamento pelo PAIF nos 

cinco CRAS 

 FAMÍLIAS EM 

ACOMPANHAMENTO 

PELO PAIF 

CRAS 

I 

 

CRAS 

II 

 

CRAS 

III 

 

CRAS 

IV 

 

CRAS 

V 

 

Total de 

Atendimentos 

Total de famílias em 

acompanhamento pelo 

PAIF 

11.275 7.881 13.477 13.244 5.982 51.859 

Novas famílias inseridas 

no acompanhamento do 

PAIF 

39 52 203 196 157 647 

FONTE: aplicacoes.mds.gov.br/RMA 

 

TABELA 06: Perfil das Novas Famílias Inseridas no Acompanhamento do PAIF nos cinco 

CRAS 

PERFIL DAS NOVAS 

FAMÍLIAS 

INSERIDAS EM 

ACOMPANHAMENTO 

NO PAIF 

CRAS 

I 

CRAS 

II 

CRAS 

III 

CRAS 

IV 

CRAS 

V 
Total 

Novas famílias em 

situação de extrema 

pobreza 

27 21 51 141 85 325 

Novas famílias 

beneficiárias do Programa 

Bolsa Família 

21 36 139 103 112 411 

Novas famílias 

beneficiárias do Programa 

Bolsa Família em 

descumprimento de 

condicionalidades 

0 0 0 0 0 0 

Novas famílias com 

membros beneficiários do 

BPC 

1 0 23 11 29 64 

Novas famílias com 

crianças ou adolescentes 
0 0 0 0 0 0 
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em situação de trabalho 

infantil 

Novas famílias com 

crianças ou adolescentes 

em Serviço de 

Acolhimento 

2 0 0 0 7 9 

FONTE: aplicacoes.mds.gov.br/RMA 

 

TABELA 07: Quantitativo de Atendimentos particularizados realizados nas cinco unidades dos 

CRAS 

ATENDIMENTOS 

PARTICULARIZADOS 

REALIZADOS NOS CRAS 

CRA

S I 

CRA

S II 

CRAS 

III 

CRAS 

IV 

 

CR

AS 

V 

Total 

Total de atendimentos 

particularizados realizados 

34.22

7 

31.91

4 
17.350 27.528 

9.15

5 
120.174 

Famílias encaminhadas para 

inclusão no Cadastro Único 
909 650 509 889 398 3.355 

Famílias encaminhadas para 

atualização cadastral no Cadastro 

Unico 

2.105 2.018 1.840 2.085 
1.18

9 
9.237 

Indivíduos encaminhados para 

acesso ao BPC 
75 102 104 63 264 608 

Famílias encaminhadas para o 

CREAS 
15 7 0 10 6 38 

Visitas domiciliares realizadas 
2.869 3.234 2.117 1.649 

2.43

5 
12.304 

Total de auxílios-natalidade 

concedidos/entregues 
39 16 13 20 85 173 

Total de auxílios-funeral 

concedidos/entregues 
22 16 8 14 24 84 

Outros benefícios eventuais 

concedidos/entregues  
583 657 539 578 

1.02

9 
3.386 

FONTE: aplicacoes.mds.gov.br/RMA 

 

Em média, foram realizadas mensalmente cerca 205 visitas domiciliares, feitas por cada CRAS 

e no mesmo período, em média, foram inseridas 11 novas famílias em acompanhamento do PAIF, 

levando em consideração cada equipamento. 

O CRAS VI foi apresentado separadamente, visto que teve sua implantação em outubro de 2021, 

estando em fase de organização, planejamento e deu início as suas atividades em outubro. 
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TABELA 08: Total de Atendimentos realizados pelo CRAS VI 

Número de atendimentos realizados pela 

unidade remotamente  

32 

Número de atendimentos realizados pela 

unidade presencialmente 

399 

Total 431 

Fonte: Relatório Anual elaborado pela equipe técnica do CRAS VI 

 

TABELA 09: Quantitativo de Atendimentos realizados pelo CRAS VI 

Famílias em acompanhamento pelo PAIF  49 

Acompanhamento de indivíduos pelo PAIF 180 

Famílias do PBF acompanhadas pelo PAIF 65 

Número de beneficiários do BPC- Idoso 05 

Número de beneficiários do BPC- PCD 09 

Número de visitas domiciliares 217 

Fonte: Relatório Anual elaborado pela equipe técnica do CRAS VI 

 

Conforme tabelas anteriormente apresentadas, observa-se que foram realizados 431 

atendimentos pelo equipamento, prevalecendo o atendimento presencial, foram realizadas, desde 

outubro de 2021, 217 visitas domiciliares. É importante destacar que, essa unidade recebeu um 

volume de famílias anteriormente acompanhadas pela Equipe Volante do CRAS IV e iniciou o 

acompanhamento de famílias que estavam desassistidas. A equipe interdisciplinar do CRAS VI 

reelabora junto com as famílias já acompanhadas e elabora junto com as novas famílias que 

iniciaram o processo de acompanhamento, um plano com metas e objetivos a serem 

desenvolvidos, que tem como finalidade enfrentar e buscar superação às situações de 

vulnerabilidades sociais vivenciadas.  

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

 

Este serviço constitui-se de um espaço de convivência, com formação para a participação e 

cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes a partir 

de interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária. As atividades devem ser pautadas 

em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social.  
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O Serviço de Convivência é direcionado para crianças de 0 a 06 anos, crianças e adolescentes na 

faixa etária de 07 a 14 anos e 15 a 17 anos, na faixa etária de 18 a 59 e idosos. Entretanto, devido 

à Pandemia, o Ministério da Cidadania instituiu Portaria orientando a suspensão das atividades, 

uma vez que elas acontecem de forma grupal/coletiva. Sendo assim, os educadores sociais 

continuaram a realização das atividades de orientação remota às famílias que possuem aparelho 

smartphone com acesso à internet e redes sociais. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos tem como ferramenta de gestão o 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) para o seu acompanhamento e 

monitoramento. Em 2021, 1.480 pessoas participaram de palestras, oficinas e outras atividades 

coletivas de caráter não continuado. A SEMAST contou com 89 grupos em atividade. 

 

TABELA 10: Quantitativo de usuários ativos no SISC 

 
Prioritário Não Prioritário Total 

Público de 0 a 17 

anos 
380 699 1079 

Público de 18 a 59 

anos 
159 70 229 

Público a partir de 

60 anos 
165 131 296 

Total 703 901 1604 

Fonte: Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) 

 

TABELA 11: Quantitativo de usuários do SCFV - público prioritário 

Situação CRAS I CRAS II CRAS III CRAS IV CRAS V 

Em situação de 

isolamento 
28 44 77 40 1 

Trabalho infantil 1 11 2 0 0 

Vivência de 

violência e/ou 

negligência 

18 49 143 73 10 

Fora da escola ou 

com defasagem 

escolar superior a 

2 (dois) anos 

35 3 26 83 1 

Em situação de 

acolhimento 
0 13 0 18 0 

Em cumprimento 

de medida 
0 0 0 0 0 
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socioeducativa 

em meio aberto 

Egressos de 

medidas 

socioeducativas 

0 0 0 1 0 

Situação de abuso 

e/ou exploração 

sexual 

0 0 0 1 0 

Com medidas de 

proteção do 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente – 

ECA 

4 0 10 0 2 

Crianças e 

adolescentes em 

situação de rua 

0 1 0 0 0 

Vulnerabilidade 

que diz respeito 

às pessoas com 

deficiência 

3 0 1 8 0 

Não está em 

situação 

prioritária 

443 204 77 176 0 

Total de usuários 

em situação 

prioritária 

89 121 259 223 12 

Total de usuários 

ativos 
532 325 336 396 12 

Fonte: Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) 

 

Cadastro Único / Programa Bolsa Família / Programa Auxílio Brasil 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda que 

beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal e tem por objetivo melhorar as condições socioeconômicas destas 

famílias, por meio de transferência direta de renda e da articulação com outras políticas 

promotoras de emancipação, e, tem os seguintes objetivos:  

 Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, de educação e de 

assistência social; 

 Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 
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 Estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema 

pobreza; 

 Combater a pobreza; e  

 Promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações sociais do Poder 

Público. 

Em novembro de 2021, o Governo Federal transformou o Bolsa Família no Programa Auxílio 

Brasil, o qual incluiu automaticamente todos os beneficiários PBF no novo benefício. O seu perfil 

renda passou a ser de R$ 200,00 por pessoa em situação de pobreza, e extrema pobreza com até 

R$ 100,00 a per capita, que possuírem em sua composição familiar gestantes ou pessoas com 

idade até 21 (vinte e um) anos incompletos, sendo que estas famílias devem estar inscritas no 

Cadastro Único e com cadastro atualizado no prazo de no máximo de 24 meses.  

O acolhimento ao público Cadastro Único, porta de entrada para os programas sociais do 

Governo Federal, no município foi realizado em 2021 na sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Trabalho/Setor do Programa Bolsa Família/Programa Auxílio Brasil, em 

mutirões na zona rural e urbana utilizando a unidade Móvel ou ponto de apoio ofertado pelo 

organizador do evento, no Centro Pop e nas seis unidades dos CRAS, localizadas nos bairros 

Santa Luzia, Morada da Lua, São Pedro, Vila Brasil, Vila Amorim e o do Cerradão (qual 

atualmente funciona no mesmo local do Vila Brasil). 

Sobre a forma de atendimento ao público alvo do Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, em 2021 o município, devido à redução no índice de agravamento da COVID-

19, manteve o atendimento remoto, via WhatsApp, telefone celular e fixo, mas iniciou a retomada 

gradativa à forma presencial, alcançando assim um total de 53.388 acolhimentos CADÚNICO, 

exceto itinerantes. 

 

TABELA 12: Quantitativo geral de atendimento realizado pelas equipes CADÚNICO de 

Barreiras em 2021  

  
ATENDIMENTO 

FIXO 

ATENDIMENTO 

CELULAR 

ATENDIMENTO 

WHATSAPP 

ATENDIMENTO 

PRESENCIAL  
  

SEMAST 422 52 5238 1490 7.202 

CRAS I 657 0 7490 5712 13.859 

CRAS II 88 0 6805 2427 9.320 

CRAS III  153 280 2120 3826 6.379 

CRAS IV 698 201 7822 2938 11.659 

CRAS V 28 0 1750 3164 4.942 

CRAS VI 0 0 2 13 15 

CENTRO POP 0 0 0 12 12 

  2.046 533 31.227 19.582 53.388 

FONTE: Elaborado pelo setor do CADÚNICO/Bolsa Família 

Sendo:
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TABELA 13: Quantitativo geral por tipo de atendimento realizado pelas equipes 

CADÚNICO de Barreiras em 2021 
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5800 463 731 115 85 8 0 39 2 115 45 7.202 

9820 1343 0 1731 790 175 0 977 2 917 134 13.859 

6155 180 0 2207 762 16 0 708 7 404 386 9.320 

2258 672 16 2346 694 393 0 723 5 1350 284 6.379 

8632 558 0 1647 712 110 0 786 0 778 183 11.659 

1540 858 4 1652 767 121 0 802 1 1018 211 4.942 

0 0 0 15 0 0 0 7 0 10 0 15 

5 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 12 

34.210 4.074 751 9.716 3.814 823 0 4.042 17 4.596 1.243 53.388 

53.388  
FONTE: Elaborado pelo setor do CADÚNICO/Bolsa Família 

 

Já o atendimento itinerante, realizado tanto na zonal rural como na zona urbana pelas 6 

(seis) unidades dos CRAS, alcançou um total de 22 (vinte e dois) mutirões em 2021, que 

teve o seu início no mês de novembro, atendendo um público de 1.186 pessoas no 

CADÚNICO em 19 locais diferentes: Sede CRAS I – Santa Luzia, Buritis, Aterro 

Sanitário, Riachinho, Povoado Conquista, Barrocão de Baixo, Residencial São Francisco, 

Val do Teiú, Povoado de Liberdade, Fazenda Boa Sorte, Povoado Mangabeira, Conjunto 

Hab. Rio Grande, Sede do Projeto Cata-vento I, Vila Brasil, Sede do Projeto Cata-vento 

II, Agrovila  Vitória em Cristo, Barreiras I, Sede CRAS V – Vila Amorim, Comunidade 

Rio de Pedras e Comunidade Cerradão. 
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TABELA 14: Quantitativo de atendimento itinerante realizado nos mutirões realizados 

em 2021  
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CRAS I – 

SANTA 

LUZIA 

6 

2 NA SEDE 

CRAS I – 

SANTA LUZIA, 

BURITIS E 

ATERRO 

SANITARIO, 

RIACHINHO, 

BURITIS 

7 161 80 42 71 14 98 23 290 

CRAS II 

– 

MORAD

A DA 

LUA 

2 

POVOADO 

CONQUISTA, 

BARROCÃO DE 

BAIXO 

0 33 45 4 17 28 16 41 82 

CRAS III 

– SÃO 

PEDRO 

6 

2 NO 

RESIDENCIAL 

SÃO 

FRANCISCO E 

VAL DO TEIU, 

POVOADO DE 

LIBERDADE, 

FAZENDA BOA 

SORTE E 

POVOADO 

MANGABEIRA 

0 77 38 28 34 9 53 7 143 

CRAS IV 

-  VILA 

BRASIL 

3 

CONJUNTO 

HAB. RIO 

GRANDE, SEDE 

DO PROJETO 

CATAVENTO I, 

VILA BRASIL, 

SEDE DO 

PROJETO 

CATAVENTO II 

7 145 52 21 41 0 96 5 225 
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E AGROVILA 

VITÓRIA EM 

CRISTO 

CRAS V 

– VILA 

AMORI

M 

3 

BARREIRAS I, 2 

NA SEDE CRAS 

V – VILA 

AMORIM 

8 198 46 35 79 0 136 8 287 

CRAS VI 

– ZONA 

RURAL 

2 

COMUNIDADE 

RIO DE 

PEDRAS E 

COMUNIDADE 

CERRADÃO 

0 4 127 28 27 79 0 96 159 

  22  22 618 388 158 269 130 399 180 1186 

FONTE: Elaborado pelo setor do CADÚNICO/Bolsa Família 

 

Diante dos quantitativos apresentados acima, o município de Barreiras realizou, no 

período janeiro a dezembro de 2021 um total de 54.574 atendimentos, incluindo a sede 

da SEMAST, os CRAS, Centro Pop e itinerante, considerando as formas presencial, por 

telefone fixo, celular e via mensagens nos WhatsApp dos seus postos de atendimento, dos 

quais foram: 34.232 informações, 10.334 atualizações e 4.202 novos cadastros.  

Para realizar estes atendimentos, a equipe do Cadastro Único, composta por 27 

funcionários, entre gestor e técnicos de referência, distribuídos nos postos de atendimento 

que foram capacitados no período de 18 a 23 de outubro de 2021, tanto para aqueles já 

vinham atuando no setor, bem como aos que passaram para o cargo no processo seletivo 

da SEMAST. 

 

Programa Criança Feliz – Primeira Infância no SUAS (PIS) 

O Programa Criança Feliz tem como objetivo promover o crescimento integral das 

crianças na primeira infância a partir do apoio e acompanhamento de seus 

desenvolvimentos, bem como realizar um apoio à gestante e suas famílias na preparação 

para o nascimento e cuidados perinatais, colaborar no exercício da parentalidade.  

O PIS atende gestantes, crianças de até trinta e seis meses inseridas no Cadastro Único, 

crianças até 72 meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar e crianças de até 72 

(setenta e dois) meses inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - CadÚnico, que perderam ao menos um de seus responsáveis familiares, 

independente da causa de morte, durante o período Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19 (conforme Portaria MC Nº 664, 

de 2 de Setembro de 2021). 

Em 2021, Barreiras passou a contar em sua equipe do PIS com 5 supervisores e 24 

visitadores, sendo um supervisor e entre 4 e 5 visitadores por cada CRAS, 
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excepcionalmente o CRAS VI conta com um visitador e um supervisor compartilhado 

com o CRAS IV. Dessa forma, conseguiu-se atingir a meta de 800 indivíduos do público 

alvo do Programa. 

Neste ano, Barreiras alcançou o quantitativo de 17.745 visitas, considerando que 834 

famílias foram visitadas, 875 pessoas visitadas. Foram feitas em média, por mês, 1350 

visitas direcionadas para crianças e 27 para gestantes. 

As ações do programa Criança Feliz - PIS seguindo a Portaria MC Nº 621, de 31 de março 

de 2021, continuaram a acontecer mesmo durante a pandemia, as visitadoras realizaram 

os atendimentos por meio de visitas semipresenciais e online, as equipes do Programa 

têm realizado atendimento remoto ou, no caso de famílias sem acesso ao celular e à 

Internet, visitas domiciliares com distanciamento físico (na porta das residências). 

 

Projeto O Futuro na Medida 

 

A princípio o projeto foi pensado para atender aos jovens em cumprimento de Medida 

Socioeducativa (MSE) em Meio Aberto, adolescentes e jovens em situação de risco social 

e mulheres vítimas de violência familiar oferecendo, por meio de formação profissional, 

a possibilidade de um futuro digno e de um projeto de vida livre da violência e do 

envolvimento em atos infracionais.  

Iniciado em setembro/2019, em 2020 foi paralisado em função da pandemia, retornando 

apenas em setembro de 2021, quando a situação de saúde no município assim o permitiu. 

Com o advento da pandemia causada pelo novo Corona vírus e de seus efeitos na 

economia local, o projeto, em seu retorno, foi repensado e adaptado a nova realidade, 

tanto nas temáticas trabalhadas, como no perfil do público, que foi ampliado, exigindo 

apenas que o aluno fosse atendido por um dos equipamentos da SEMAST e com cadastro 

no CadÚnico do Governo Federal.  

 

TABELA 15: Cursos concedido pelo Projeto O Futuro na Medida 

CURSO 
CARGA 

HORÁRIA 
INÍCIO TURNO 

Nº 

PARTIC. 

IDADE 

MÍNIMA 

Auxiliar de 

Padaria e 

Confeitaria 

180 23/09/2019 Matutino 20 16 

Auxiliar de 

Operações 

Logísticas 

120 08/Setembro Matutino 30 16 

Mecânico de 

Manutenção de 

Motocicletas 

120 14/setembro Vespertino 20 16 

Auxiliar de 

Padaria e 

Confeitaria 

180 21/setembro Vespertino 20 16 
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Eletricista 

Instalador 

Residencial de 

Baixa Tensão 

120 13/outubro Matutino 24 18 

Produção de 

Alimentos 
164 04/10/2021 Noturno 20 18 

Eletricista 

Instalador 

Residencial de 

Baixa tensão 

120 05/10/2021 Noturno 24 18 

Corte e Costura 

sob Medida 
160 18/10/2021 Matutino 25 16 

Instalação e 

Manutenção de 

Ar Condicionado 

60 25/10/2021 Noturno 20 18 

Instalação e 

Manutenção de 

Ar Condicionado 

60 08/11/2021 Vespertino 20 18 

 1.284 horas   223  

Fonte: Equipe do projeto  

 

Resultados alcançados até dezembro de 2021: 

 Nº total de participantes: 223 

 Nº de pequenos negócios informais impulsionados: 4  

 Nº de novos empreendimentos gerados até 12/2021:  9 

 Nº de empregos gerados: 11 

 Nº de alunos empregados: 8 

   

 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS 

Trabalho)  

 

O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas 

Trabalho foi instituído pelo Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS (Resolução 

nº18 de 24 de maio de 2012) surge como uma estratégia de inclusão produtiva da política 

de assistência social, buscando a autonomia das famílias participantes, mediante o 

incentivo e a mobilização à integração ao mundo do trabalho.  

O público alvo de suas ações é a população urbana e/ou rural em situação de 

vulnerabilidade e risco social, residente em municípios integrantes do Programa, com 

idade de 14 a 64 anos, sendo o encaminhamento de adolescente de 14 e 15 anos salvo na 

condição de aprendiz, como está condicionada na constituição Federal de 1988. Tem 

prioridade para a participação os beneficiários de serviços, projetos, programas de 

transferência de renda e benefícios sócio assistenciais. 
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Para tanto, o ACESSUAS trata de instrumentos de organização com o objetivo de alcance 

de metas, sendo mensuradas por indicadores preestabelecidos, não sendo eles tipificados, 

como nos serviços, pois cada município possui uma realidade diferente, com programas 

específicos, conforme suas necessidades, em que suas ações possuem início, meio e fim, 

e são utilizadas para complementar a oferta de um serviço.  

Em 2021, as atividades foram retomadas a partir de outubro devido à volta das atividades 

presenciais, possibilitando mobilizações, articulações, oficinas e palestras. 

 

TABELA 16: Ações desenvolvidas mensalmente pelo ACESSUAS 

ATIVIDADES 
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MOBILIZAÇAO - - - - - - - - - 01 01 01 

ARTICULAÇÃO 

COM INSTITUIÇÃO 
- - - - - - - - - 08 06  

INÍCIO DAS 

OFICINAS / 

PALESTRAS 

- - - - - - - - - - 24 - 

TÉRMINO DAS 

OFICINAS/PALEST

RAS 

- - - - - - - - - - - 16 

VISITA 

INSTITUCIONAL 
- - - - - - - - - - 04 - 

ENCAMINHAMENT

O DOS 

DEMANDATÁRIOS 

- - - - - - - - - - 04 - 

FONTE: Elaborado pelo setor do ACESSUAS 

 

Benefícios Assistenciais   

Os Benefícios Assistenciais possuem duas modalidades: o Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais, que fazem parte da 

política de Assistência Social, e que tem como objetivo garantir o direito do cidadão e 

dever do Estado. 

 

 Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), garante um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior 

a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, que possua renda familiar per 



 

 
 

Página 124 de 339 
 

capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, conforme Lei nº 13.982/2020, que altera 

a renda de critério. 

O órgão gestor contribui com o acesso ao benefício por meio da atuação da equipe técnica 

do SUAS dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), fazendo a orientação 

sobre critérios, objetivos e dinâmica do benefício, bem como a inserção do beneficiário e 

sua família no Cadastro Único,  

Conforme Relatório de Informação Social (RI), de janeiro a novembro de 2021, Barreiras 

conta com 4.125 beneficiários do BPC, sendo 2.511 pessoas com deficiência e 1.614 

idosos que recebem o Benefício, dentre os quais 60,87% dos beneficiários são pessoas 

com deficiência e 39,13% são idosos. 

 

Benefícios Eventuais (BE) 

 

Os Benefícios Eventuais são uma modalidade de provisão de caráter suplementar e 

temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes 

ou agravadas por nascimento, morte, vulnerabilidade temporária e desastre e/ou de 

calamidade pública.  

 No âmbito do município os benefícios eventuais são regulamentados pela Lei do SUAS 

n° 1.435 de 18 de fevereiro de 2020 e pela Resolução do CMAS n° 14 de 07 de outubro 

de 2021. 

 

TABELA 17: Total de concessão por modalidade de janeiro a dezembro de 2021 

BE por natalidade 172 

BE por Funeral 487 

BE por vulnerabilidade temporária – ALIMENTAÇÃO 3.334 

BE por vulnerabilidade temporária - PASSAGEM – 

VIAGEM 

345 

Total  4.338 

FONTE: Vigilância Sócio assistencial do município /RAF Siacof/SJDHDS 

 

O volume de benefícios concedidos, conforme apresentado acima, corroboram com a 

leitura de que a principal ação dos CRAS tem sido a garantia da segurança de 

sobrevivência. O atendimento a este expressivo número de atendimentos tem exigido 

muito esforço das equipes dos CRAS para o deferido e indeferido dos Benefícios. Uma 

vez que, tem demandado um esforço extra para a logística da entrega de cestas e kits 

natalidade nos domicílios, quer seja com motoristas de cada unidade ou com motoristas 

cedidos pelo órgão gestor, para que seja atendida a demanda. 

A partir de 26 a 31 de Dezembro de 2021, o município de Barreiras teve bairros urbanos 

e comunidades rurais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Região Oeste da Bahia. 

Com essa situação alarmante, houve mobilização da Sociedade Civil que arrecadou cestas 

básicas, roupas, brinquedos, água mineral, fraldas, colchões e materiais de limpeza que 
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foram doados para o FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social). Com o intuito de 

atuar sob ótica do direito, o órgão gestor colocou à disposição as equipes técnicas dos 

equipamentos sócio assistenciais que realizou todos os atendimentos às famílias afetadas 

pela chuva, realizando quando necessário, a concessão de Benefício Eventual. 

Mediante a necessidade e frente a disponibilidade do que estava doado para Fundo em 

forma de insumos, as equipes fizeram concessão e entrega, a partir da avaliação e 

elaboração de documentos técnicos que versam sobre esse direito: relatórios, formulários, 

registros e encaminhamento para acompanhamento familiar das famílias que ainda não 

estavam acompanhadas, bem como a inclusão da continuidade do recebimento do 

Benefício nos meses subsequentes conforme a avaliação realizada e inserida no Plano de 

Acompanhamento Familiar. Mais de 28 comunidades rurais foram atendidas e tem-se a 

seguir o balanço das ações realizadas junto às famílias afetadas pelas chuvas. 

TABELA 18: Quantitativo de donativos arrecadados  

AÇÕES QUANTITATIVO 

Pessoas abrigadas/acolhidos 

32 pessoas no Colégio Municipal Pe. 

Vieira 

14 pessoas na Associação Amigos do 

Oeste da Bahia 

05 pessoas no Albergue São José 

Alimentos 25,66 toneladas 

Roupas, Cobertores e Calçados 23.000 peças 

Água Mineral 40.150 litros 

Fraldas P, M, G, XG, GG e Geriátrica 250 pacotes 

Colchões 225 unidades 

Travesseiros 130 unidades 

Famílias atendidas na Zona Rural e Zona 

Urbana 
1.163 famílias 

Efetivo atuando na recepção das 

demandas 

110 atuando em três turnos com 

revezamento de equipes 

Voluntários no Colégio Municipal Pe. 

Vieira 
10 pessoas 

Fonte: Secretaria de Assistência Social e Trabalho 

Também foram entregues donativos aos municípios de Angical e Wanderley, que estavam 

em estado de emergência em decorrência das fortes chuvas:  

TABELA 19: Quantitativo de donativos entregues em dezembro/2021 

Munícipio Quantidade 

Angical 

30 cestas de alimentos,  

270 litros de água,  

Roupas diversas 

Wanderley 
30 cestas de alimentos  

Roupas diversas 

Fonte: Secretaria de Assistência Social e Trabalho 
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O Munícipio segue com a mobilização, com previsão de que em janeiro de 2022, as 

concessões e entregas dos donativos sejam realizadas pelos CRAS da área de abrangência 

das famílias, priorizando a zona rural, visto que foi a área mais afetada pelas chuvas. 

 

Carteira do Idoso 

 

Carteira do Idoso visa possibilitar o acesso a vagas gratuitas e desconto de, no mínimo, 

50% no valor das passagens interestaduais (rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias), para 

o idoso (idade igual ou superior a 60 anos), cuja renda mensal seja igual ou inferior a dois 

salários mínimo nacional, e que não tenha meios de comprovação de renda. Durante o 

ano de 2021 forma realizadas a emissão e entrega de 1.150 carteiras do Idoso 

(Interestadual) aos idoso atendidos em cada equipamento sócio assistencial.   

 

TABELA 20: Quantitativo de carteiras do Idoso emitidas e solicitadas 

Unidades Sócio 

assistenciais   

Quantidade solicitada Quantidade emissão  

CRAS I  232 176 

CRAS II  228  225 

CRAS III  261  206 

CRAS IV  312                          252 

CRAS V  318 291 

Total   1.351 1.150 

Fonte: Relatório Anual do equipamento e Vigilância Sócio assistencial 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

Os serviços do nível de Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) são destinados a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas socioeducativas, 

situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos 

direitos.  

Na Proteção Social Especial estão previstos dois níveis de complexidade: média e alta 

complexidade. Os de média complexidade são executados através do CREAS e Centro 

POP, já os de alta complexidade, através das unidades de Acolhimento. 

No munícipio de Barreiras desde outubro/2021 que o Serviço de abordagem social, vem 

sendo realizado pela a equipe de Proteção Especial vinculada ao CREAS, as ações são 

financiadas com recursos municipais, uma vez que não recebe recurso fundo a fundo dos 

entes federados 
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Proteção Social Especial – Média Complexidade 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade 

pública estatal que oferta serviços da Proteção Social Especial, especializado, continuado 

e gratuito às famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Além 

disso, o CREAS tem também o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços 

com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.  

Dentre as várias ações realizadas com as famílias e indivíduos atendidos pelo CREAS, 

têm-se o acolhimento e atendimento inicial, entrevista familiar, visitas domiciliares, 

palestras voltadas à comunidade, oficinas, reuniões informativas e reflexivas realizadas 

nos grupos, campanhas socioeducativas, encaminhamentos e acompanhamentos. 

Em 2021, devido ao cenário de pandemia, para alcançar seus objetivos, o CREAS realizou 

atendimentos via telefone, WhatsApp, e vídeo conferência para as famílias que 

necessitaram dos respectivos serviços. 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) 
O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) é 

um serviço de orientação e acompanhamento de famílias que possuem um ou mais 

indivíduos em situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos. Tem 

como objetivo preservar e fortalecer os vínculos familiares e comunitários, bem como a 

função protetiva das famílias. 

Segundo dados coletados no Registro Mensal de Atendimento (RMA), no sistema de 

informação do Ministério da Cidadania, o quantitativo de acompanhamentos realizados 

pelo CREAS no ano de 2021 somam mais de 1.500, conforme tabela abaixo. Importante 

ressaltar que estes acompanhamentos podem se repetir ao longo do ano, ou seja, uma 

mesma família pode ter sido acompanhada por mais de um mês. 

TABELA 21: Quantitativo de casos (indivíduo/famílias) em acompanhamento pelo 

PAEF 

I  

Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI Total 

Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI 1527 

 Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do 

PAEFI 

39 

Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI Total 

Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 15 

Famílias com membros beneficiários do BPC 6 

Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil 0 

Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento 1 

Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo 

de substâncias psicoativas 

6 

Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em 

meio aberto 

6 

FONTE: SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos–MC 
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TABELA 22: Quantitativo e perfil dos novos casos das pessoas vítimas de violência ou 

violações de direitos que ingressaram no PAEFI 

Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos 

que ingressaram no PAEFI (apenas novos casos) 

Quantidade de pessoas 

vitimadas, que ingressaram no 

PAEFI (apenas para os novos 

casos) 

Total Sexo 

0 a 

12 

ano

s 

13 a 

17 

anos 

18 a 

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 

42 

Masculin

o 

5 3 1 1 

Feminino 12 8 2 10 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos – MC 

 

De acordo com os dados da tabela acima, observa-se que houve mais registros de casos 

de pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que ingressaram no PAEFI na 

faixa etária de 0 a 12 anos, seguida daquelas de 60 anos ou mais do sexo feminino.  

A seguir são apresentados os quantitativos de crianças ou adolescentes, idosos – 60 anos 

ou mais, bem como de pessoas com deficiência em situações de violência ou violações, 

que ingressaram no PAEFI em 2021. 

 

TABELA 23: Quantidade de crianças ou adolescentes em situações de violência ou 

violações, que ingressaram no PAEFI 

Crianças ou adolescentes em situações 

de violência ou violações, que 

ingressaram no PAEFI 

Total Sexo 0 a 

6 

anos 

7 a 

12 

anos 

13 a 

17 

anos 

Crianças ou adolescentes vítimas de 

violência intrafamiliar (física ou 

psicológica)  

6 

Masculino 0 2 1 

Feminino 0 1 2 

Crianças ou adolescentes vítimas de 

abuso sexual  
13 

Masculino 1 0 0 

Feminino 1 4 7 

Crianças ou adolescentes vítimas de 

exploração sexual  
0 

Masculino 0 0 0 

Feminino 0 0 0 

Crianças ou adolescentes vítimas de 

negligência ou abandono 
9 

Masculino 0 2 1 

Feminino 5 1 0 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos – MC 
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TABELA 24: Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência ou violações, que 

ingressaram no PAEFI 

Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência 

ou violações que ingressaram no PAEFI 
Total Sexo 

60 

anos 

ou 

mais 

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar 

(física, psicológica ou sexual)  
1 

Masculino 0 

Feminino 1 

Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono 10 
Masculino 1 

Feminino 9 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos – MC 

 

TABELA 25: Pessoas com deficiência em situações de violência ou violações, que 

ingressaram no PAEFI 

Pessoas com deficiência em 

situações de violência ou 

violações que ingressaram no 

PAEFI 

Total Sexo 

0 a 

12 

anos 

13 a 

17 

anos 

18 a 

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 

Pessoas com deficiência vítimas 

de violência intrafamiliar (física, 

psicológica ou sexual)  

1 

Masculino 0 0 0 0 

Feminino 0 0 1 0 

Pessoas com deficiência vítimas 

de negligência ou abandono  
2 

Masculino 1 0 1 0 

Feminino 0 0 0 0 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos–MC 

 

Pode-se observar que dentre as crianças ou adolescentes vitimados que ingressaram no 

PAEFI, 46,4% foram vítimas de abuso sexual, em grande maioria do sexo feminino e 

com idades entre 13 e 17 anos, o que é considerada uma demanda alta. 

Diferentemente do acompanhamento em que se pressupõe intervenções de forma 

continuada, os atendimentos possuem caráter imediato de inserção em atividades com 

objetivos concretos e realizáveis. Em 2021, foram registrados 3.229 atendimentos pelo 

CREAS e foram realizadas 112 visitas domiciliares. 

 

TABELA 26: Atendimentos realizados no CREAS                                                                                                                                                         

Atendimentos realizados no CREAS Total 

Total de atendimentos individualizados realizados  3.229 

Total de atendimentos em grupo realizados  132 

Famílias encaminhadas para o CRAS  25 

Visitas domiciliares realizadas  112 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos–MC 
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O CREAS possui também como objetivo realizar o acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade assistida e de prestação de serviço 

à comunidade, previstas no estatuto da criança e do adolescente – Lei 8069/90. Segundo 

relatório anual do equipamento, no ano corrente, houve desligamento de 9 adolescentes 

após cumprimento de Medida Socioeducativa (LA e/ou PSC), inserção de 4 novos, e não 

foi registrado adolescente afastado do convívio familiar devido a aplicação de medida 

socioeducativo em meio fechado. É importante destacar que no total de adolescentes em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas que consta na tabela a seguir, considera-se na 

contagem que uma mesma pessoa mais de uma vez no ano, não sendo indicado utilizar 

seu valor agregado. 

 

TABELA 27: Atendimentos coletivos realizados, bloco de Cumprimento de Medida 

Socioeducativa (LA/PSC) 

Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas 

Total 

Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA 

e/ou PSC) 

60 

Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida – 

LA 

54 

Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços 

à Comunidade – PSC 

14 

FONTE: RMA/SAGI – Sistemas de registro mensal de atendimentos–MC 

 

Diante da grande demanda, é necessário que se realize uma reavaliação de intervenção 

por parte dos profissionais desse órgão, a fim de auxiliar na realização eficaz de seus 

atendimentos e acompanhamentos.  

Além disso, foram desenvolvidas ações como a Campanha ao Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, palestras sobre violência contra o 

idoso, Campanha em combate ao trabalho infantil, dentre outras ações.  

Ademais, foi implantado o Serviço Especializado de Abordagem Social que desenvolve 

ações planejadas de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo de confiança 

com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para 

atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social. Este serviço é composto 

por dois assistentes sociais e uma educadora social. Durante o mês de novembro, foram 

abordados 41 usuários, e em dezembro foram 33, sendo dois destes abordados duas vezes 

no referido mês. Observando em sua maioria que foram caracterizados por pessoas do 

sexo masculino, jovens ou adultos. 
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FIGURA 02: Bairro de abordagem pela equipe de Abordagem Social 

 
Fonte: Equipe de   Abordagem Social 

 

Conforme descrição da figura 2, dentre os bairros atendidos pela equipe do Serviço 

Especializado de Abordagem Social em novembro e dezembro, o Centro apresentou 

maior incidência de população em situação de rua, mendicância, entre outras situações de 

violação de direitos mapeados nas ruas e praças. 

 

TABELA 28: Usuários abordados pelo SEAS – novembro/dezembro de 2021 

 Fonte: Equipe de Abordagem Social 

37

11
2 5 9 11

1
0

50

Bairros

Local de abordagem

Centro Vila Rica Vila Nova Barreirinhas

Sandra Regina Barreirinhas JK

  Novembro Dezembro 

Abordagens diurnas 10 03 

Abordagem noturna 01 06 

Total de abordagens 11 09 

Encaminhamentos para CENTRO POP 08 01 

Encaminhamentos para CRAS II 07 02 

Encaminhamentos para CAPS AD 01 00 

Encaminhamentos para UBS 01 00 

Encaminhamento para Conselho Tutelar 00 01 

Encaminhamento para Albergue 00 04 

Total de encaminhamentos para rede 17 08 

Recusas 10 11 

Assistidos pelo CENTRO POP 09 16 

Crianças e adolescentes 06 06 

Usuários residentes no município 07 13 

Usuários de outros estados / municípios 24 20 

Migrantes 10 0 

Total de usuários abordados 41 33 
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De acordo com dados da Tabela 25, foram realizados 25 encaminhamentos para demais 

equipamentos da rede, sendo 9 para o Centro POP e 4 para o Albergue, dos abordados, 

mais de 50% são de outros estados/munícipios. Todos estes foram informados sobre os 

serviços ofertados pela rede, com o objetivo de identificar as situações de risco social e 

pessoal, para assim, atuar para sanar suas vulnerabilidades. 

Centro de Referência para a Pessoa em Situação de Rua – Centro Pop 

O Centro Pop oferta até outubro/2021 dois serviços: o Serviço Especializado, no interior 

da unidade e o Serviço de Abordagem Social. Além disso, conta ainda com a realização 

de oficinas pelos profissionais que atuam junto às pessoas atendidas na unidade, 

encontros, atividades de socialização, acompanhamento social, visando a construção de 

novos projetos e trajetórias de vida, bem como busca a construção de saída das ruas.  

Em 2021, devido a pandemia do COVID-19, realizou-se, em parceria com a saúde, a 

imunização com a 1ª e 2ª doses da vacina dos moradores em situação de rua, acolhidos 

no Albergue São José e na AMOB. 

Apesar das dificuldades encontradas em 2021, com a limitação das atividades pela 

unidade, segundo Relatório de Acompanhamento Físico (RAF), cerca de 1.101 pessoas 

foram atendidas durante o ano, sendo 315 atendimentos a migrantes, conforme mostra os 

dados abaixo. 

 

TABELA 29: Volume de Atendimentos - Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua/Centro Pop 

Volume total de pessoas atendidas 
1.10

1 

Atendimento a Migrantes 315 

Pessoas em situação de rua já acompanhadas pelos Serviços Sócio 

assistenciais de outros municípios 
235 

Pessoas em situação de rua que vivem no município 137 

Pessoas em situação de rua oriundas de outros municípios 622 

Pessoas beneficiárias com o Benefícios Eventuais 265 

Encaminhadas para viabilizar documentação 101 

Encaminhadas para inclusão do Cadastro Único 06 

Pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família 152 

Encaminhadas para o Programa Habitacional 0 

Encaminhadas para unidade de acolhimentos 498 

Encaminhadas para outras políticas públicas 70 

FONTE: RAF/2021 

 

Algumas características específicas foram identificadas entre as pessoas atendidas pelo 

Centro Pop: pessoas adultas usuárias de crack ou outras substâncias ilícitas, migrantes e 

com doença ou transtorno mental, conforme tabela abaixo. 
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TABELA 30: Características específicas das pessoas atendidas 

Características específicas identificadas em pessoas atendidas no Serviço Total 

Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 158 

 Migrantes 261 

Pessoas com doença ou transtorno mental 51 

FONTE: RMA 2021 

 

Para realizar a abordagem às pessoas em situação de rua é realizado o mapeamento dos 

principais pontos de concentração de pessoas em situação de rua, bem como as 

abordagens com intuito de estabelecer vínculos e realizar atendimento de demandas 

emergenciais. Dentre as ações realizadas estão o encaminhamento para o Centro Pop, 

entidade de acolhimento e rede de saúde.  

 

TABELA 31: Quantidade e Perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de 

Abordagem 

Quantidade e perfil de 

pessoas abordadas pela 

equipe do Serviço de 

Abordagem 

Total Sexo 
0 a 12 

anos 

13 a 

17 

anos 

18 a 

59 

anos 

60 

anos 

ou 

mais 

Pessoas abordadas pelo 

Serviço de Abordagem 

Social 

183 

Masculino 0 0 151 5 

Feminino 0 0 26 1 

FONTE: RMA/2021 

 

Durante as abordagens realizadas, foram identificadas várias situações em que não houve 

registro de trabalho infantil e situação de exploração sexual envolvendo crianças e 

adolescentes, entretanto foram identificadas 122 pessoas adultas usuárias de crack ou 

outras drogas.  

 

TABELA 32: Situações Identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social 

 Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem 

Social 
Total 

 Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) 0 

 Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 0 

Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 0 

 Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 122 

 Migrantes 131 

FONTE: RMA/2021 
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TABELA 33: Volume Total de casos acompanhados pelo Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua/Centro Pop 

Volume total de casos acompanhados pelo Serviço 268 

Novos casos inseridos em acompanhamento 24 

Pessoas desligadas do acompanhamento por superação da 

vulnerabilidade/da situação de risco vivenciada 
06 

Pessoas que evadiram do acompanhamento 09 

Pessoas acompanhadas em articulação com outras políticas públicas 48 

FONTE: RMA/2021 

 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem 

proteção integral: moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias 

e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando 

ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.  

Dentro da supervisão da proteção social especial de alta complexidade, os serviços de 

acolhimento ofertaram atendimento aos diferentes públicos: crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, seguindo o fluxo de trabalho estabelecido pelas normativas 

federais, em articulação com a rede de serviços e órgãos do sistema de garantia de direitos. 

Atualmente o município de Barreiras conta com 11 entidades sócio assistenciais inscritas 

no CMAS, sendo destas 5 instituições financiadas, não governamental, voltadas para 

atender a proteção de crianças, adolescentes com deficiência, famílias, jovens e adultos, 

idosos, sendo: MIQUEI (Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial 

Independente), AMOB (Associação Amigos do Oeste da Bahia), Abrigo dos Idosos São 

João Batista, Albergue São José, Lar Esperança. Sendo as demais Dignivida, Lar Batista, 

AMEC, Instituto Viver Melhor, APAE e AMA sem financiamento público da política de 

Assistência Social.  

 

           TABELA 34: Entidades Sócio assistenciais e de Defesa de Direito 

Entidade Sócio 

assistenciais/Defesa de 

Direito 

Capacidade de 

Atendimento 

Pactuado 

Quantidade de 

Atendimentos/Acolhimentos 

Abrigo dos Idosos São 

João Batista 

30 30 

Albergue São José 25 15 

MIQUEI 30  112 

Lar Esperança 20 13 

AMOB 30 25 
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Lar Batista 20 09 

AMEC 20 13 

Instituto Viver Melhor 100 100 

APAE 120 78 

 

Dignivida 650 * 

Fonte: Setor de Vigilância Sócio assistencial 

 

*As atividades não haviam retornado devido a pandemia, porém foram realizadas 

atividades remotas.              

Na Tabela 34, tem-se a capacidade de atendimento/acolhimento das entidades sócio 

assistenciais e defesa de direitos, bem como o volume de acolhimentos e atendimentos 

realizados ao longo do ano. É importante destacar que as entidades AMEC, Lar Esperança 

e Lar Batista atendem crianças e adolescentes, Albergue São José acolhe famílias e 

pessoas em situação de rua, Abrigo dos Idosos São João Batista acolhe idosos em situação 

de abandono por suas famílias, a AMOB atualmente atua como república para jovens que 

adquirem a maioridade, MIQUEI e APAE prestam serviços de média complexidade para 

pessoas com deficiência, a AMA trabalha com pessoas com autismo, o Instituto Viver 

melhor e a Dignivida trabalham com Crianças e adolescentes. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MOBILIZAÇÕES SOCIAIS  

 01/2021 – Posse como Presidente do CMAS para a conclusão do mandato no biênio. 

2019/2021, devendo ocupando a vaga até o mês de junho de 2021. 

 

 03/2021 - O Projeto “Mulheres na liderança: inspiração, força e igualdade”, levando 

às assistidas pelos programas sócio assistenciais informações e orientações sobre a rede 

de apoio e proteção às mulheres. 

 

 03/2021 - Entrega de Mascara no CAB e em outras feiras – ação conjunta com 

CrediBahia, no primeiro dia da ação foram entregues 1.200 máscaras produzidas nos 

CRAS III e V com o reforço de uma remessa recebida da Companhia de Desenvolvimento 

e Ação Regional (CAR), do governo do Estado. Os itens entregues foram no tamanho 

adulto e infantil 

 

 03/2021 - Adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos-PAA -  conhecido como 

Compra Direta, é uma ação do Governo Federal que prevê a compra de alimentos da 

agricultura familiar e a sua doação aos projetos sócio assistenciais e pessoas cadastradas 

que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. 
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 04/2021 – Secretária da SEMAST vai a Brasília para audiência com o ministro da 

Cidadania, João Roma, dentre informações recebidas pela secretária, veio à confirmação 

da entrega de um micro-ônibus para atender o município de Barreiras.  

 

 05/2021 - Entrega kits natalidade para mães assistidas pelos CRAS 

 

 05/2021 – Audiência com a Secretária Nacional de Assistência Social a senhora Maria 

Yvelonia dos Santos Barbosa em Brasília para discuti as demandas e projetos sociais para 

Barreiras entre elas o financiamento para a manutenção do CRAS V, implantado em 2020, 

a viabilização de equipamentos, incluindo solicitação de veículos para os CRAS, CREAS, 

Centro POP, Programa Bolsa Família, além de pleitos de abordagem social no 

enfrentamento à Covid-19. 

 

 05/2021 - A secretária de assistência social e trabalho de Barreiras, Karlúcia Macêdo, 

esteve em uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à 

Pobreza, Esportes e Lazer – SEMPRE, em Salvador, com o secretário de promoção social 

de Salvador, Kiki Bispo, o gerente de gestão do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, Marcelo Tourinho, onde pôde debater junto com outros gestores de políticas 

sociais, estratégias para dinamizar o trabalho e enfrentar os impactos da pandemia do 

novo CORONAVlRUS entre a população mais vulnerável. 

 

 09/2021 - A secretária de assistência social e trabalho de Barreiras, Karlúcia Macêdo, 

recebeu em Salvador a chave de um micro-ônibus (MOB-SUAS) destinado ao município, 

com o propósito de dar apoio a toda rede sócio assistencial, auxiliando no transporte e 

deslocamento de usuários e servidores dos equipamentos sócio assistenciais. 

 

 06/2021 – Ação de mobilização dos CRAS e CREAS para o enfrentamento ao trabalho 

infantil. 

 

 06/2021 – Equipes da Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Barreiras levam 

orientações de Combate ao Trabalho Infantil aos bairros e comunidades rurais. 

 

 07/2021 – Equipamentos promovem ações que reforçam conscientização sobre a 

violência e maus tratos contra os idosos.  

 

 07/2021 - No Ministério da Cidadania, a secretária de assistência social e trabalho de 

Barreiras, Karlúcia Macêdo, tem audiência com o secretário nacional de Promoção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, em Brasília, dialogando sobre 

ampliação de políticas públicas voltadas para os idosos, viabilização e equiparação para 

o novo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a implantação do Programa 

Viver Melhor, voltado para inclusão digital e social das pessoas de idade. 
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 07/2021- Parceria entre Saúde e Assistência Social contemplam pessoas em situação 

de vulnerabilidade que fazem acompanhamento no CTA com cestas básicas e kits de 

limpeza. 

 

 07/2021 - Encontro preparatório para a Conferência Municipal, destinado aos técnicos 

dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) I, II, III, IV e V; do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); e do Centro POP, para alinhar 

junto às equipes a realização de atividades com os usuários dos serviços sócio 

assistenciais, previstas para acontecer durante o período de 3 a 20 de agosto, construindo 

diálogos com a população sobre o temário central da Conferência. 

 

 08/2021- Início do ciclo de pré-conferências que antecedem a realização da XII 

Conferência Municipal da Assistência Social, em Barreiras, sendo o primeiro encontro 

com os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no auditório da 

Secretaria de Educação de Barreiras, sob a coordenação do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS e da Secretaria de Assistência Social e Trabalho. A palestra 

foi ministrada pela presidente do Conselho, Marília Machado, com a presença da 

secretária Karlúcia Macêdo. 

 

 08/2021 – Secretária participa da solenidade de abertura do Mês da Primeira Infância, 

em Brasília, o momento contou com a participação do ministro da Cidadania, João Roma, 

demais ministros e representantes do governo federal, além da secretária nacional de 

Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda e da secretária social 

Maria Santos Araújo. 

 

 08/2021 - Oficina Pública para construção do PPA 2022/2025 com foco na Assistência 

Social e Trabalho, para a construção do Plano Plurianual que norteará as ações nos 

próximos quatro anos.  

 

 08/2021 - Retorno da abordagem social a moradores em situação de rua em   14 pontos 

da zona urbana, incluindo as imediações do Terminal Rodoviário, a Avenida Clériston 

Andrade, postos e praças públicas.  

 

 08/2021 – Realização de forma Hibrida a 12ª Conferência de Assistência Social e foi 

centro dos debates de conselheiros, representantes de equipamentos voltados aos 

diferentes usuários de políticas específicas na área e sociedade civil. 

 

 08/2021, realizou-se uma nova adesão ao Selo Unicef edição 2021-2024. Deu-se início 

às articulações com a saúde, educação e demais atores da assistência social, bem como a 

indicação do mobilizadores da saúde, educação, assistência social e dos adolescentes. 
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 09/2021 – Ações de prevenção ao suicídio/ setembro amarelo - através dos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS), desenvolveu durante os dias 23 e 24 de 

setembro, atividades voltadas à valorização da vida. As ações alusivas ao setembro 

Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, aconteceram nas 

unidades dos CRAS, e contou com a presença da secretária de Assistência Social e 

Trabalho, Karlúcia Macêdo, além da subsecretária Carmelita Pimentel.  

 

 09/2021 - Iniciou às aulas do Pré-Enem Social 2021, que atenderá jovens que estejam 

cursando o último ano do ensino médio, que se preparam para a prova do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). O projeto é uma organização da Coordenação de Políticas 

Públicas para a Juventude em parceria com o Conecta Juventude e aconteceu, na sede da 

Secretaria de Assistência Social e Trabalho. 

 

 09/2021- Lança Guia de Proteção às Mulheres de Barreiras- a cartilha conta com 

orientações, telefones de instituições representativas e protetivas, composição da Rede de 

Proteção para a mulher e, o passo a passo para ter acesso à Rede Pink. No guia de 

orientações traz também dados da violência contra as mulheres em 2020, onde a Ronda 

Maria da Penha verificou 3.745 ocorrências e 16 prisões.  

 

 10/2021 - “Tour da Alegria” a Semana da Criança foi de muita comemoração pelas 

ruas dos bairros Vila Brasil e Conjunto Habitacional Rio Grande, com entrega de 

brinquedos, guloseimas e paradas pontuais com brincadeiras e músicas infantis, foi 

realizada pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Barreiras, através do Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS IV), com objetivo de sensibilizar a 

comunidade sobre a importância do brincar na infância. 

 

 10/2021 - Encontro entre Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da 

Bahia, o encontro promovido pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social do Estado da Bahia (COEGEMAS/BA) e Secretaria Nacional de 

Assistência Social. Na oportunidade participou também junto à presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Barreiras, Marília Machado, da reunião ordinária da 

Comissão Inter gestores Bipartite (CIB). 

 

 10/2021 - Entregam Kits Pedagógicos para as crianças vinculadas ao programa, ações 

comunitárias com o objetivo de apresentar aos usuários do serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – PAIF as atividades, serviços, programas e projetos 

realizados na estrutura das Unidades. 

 

 10/2021 - Realiza capacitação de servidores para manuseio do Formulário do Cadastro 

Único/Bolsa Família, capacitação supervisores e visitadores do programa criança feliz  

 

 10, 11 e 12/2021 – Realização de cronograma de mutirões de atualização do CadÚnico 

realizados pelos CRAS na área urbana e rural de cada abrangência. 
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 11/2021 - Participação no Encontro Baiano de Gestores em Assistência Social, com o 

tema das discussões, “O desfinanciamento do Sistema Único de Assistência Social e os 

Impactos na Proteção Social das Famílias”, dialoga com o ponto central das Conferências 

de Assistência Social, que estão acontecendo em toda a Bahia e teve como foco discutir 

os impactos da redução de recursos para a proteção social, trazendo a tônica de como a 

questão afeta os municípios. 

 

 01 a 12/2021 – Foram realizadas capacitações do CAPACITASUAS ao longo do ano 

com servidores da Secretaria de Assistência Social. 

 

 

Instâncias de Controle Social vinculadas ao Órgão Gestor da Assistência Social 

 

Os conselhos de políticas públicas são órgãos vinculados ao Poder Executivo criados por 

lei e que devem se orientar pelo que elas definem, atualmente, o poder que é 

compartilhado entre a sociedade civil e o governo nos conselhos de forma paritária. Em 

geral, suas ações são de natureza deliberativa, ou seja, têm poder de decisão e em sua 

maioria tem como objetivo formular e controlar a execução das políticas públicas. 

Os conselhos atuam e se articulam com as demais instâncias e instrumentos de controle 

público, sendo que cada um deles tem funções diferentes determinadas pela lei e a 

existência de um não anula a do outro.   

Conselho Municipal De Assistência Social (CMAS) 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) foi instituído pela Lei Municipal 

Nº 338/1996, modificado pela Lei nº 1.221/2016. É de caráter permanente e de 

composição paritária entre o governo e sociedade civil, composto por 24 (vinte 

conselheiros), 12 (doze) titulares e 12 (dez) suplentes. A nova composição tomou posse 

em 01/06/2021, empossados como conselheiros que irão compor a nova diretoria do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, durante o biênio 2021/2023. Durante 

o ano de 2021, foram realizadas 12 (doze) reuniões ordinárias e 2 (duas) extraordinárias. 

Durante este ano foi deliberado a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social, com 

o Tema: “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação 

Social”, realizada nos dias 30 e 31 de agosto de 2021, na Câmara de Vereadores, com 

atividades hibridas (Presencial e Virtual), sento transmitida pelo Youtube, Instagram, 

Facebook, Rádio e TV Câmara e com realização dos Grupos de Trabalho na Escola 

Mirandolina com participação popular pelo Google Meet. Com 104 participantes de 

forma presenciais e 96 virtuais, totalizando 200 participantes.  

Em geral, os conselhos expressam o conteúdo das suas decisões por meio de deliberações, 

abaixo segue tabela com as deliberações realizadas no corrente ano.   
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TABELA 35: Deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras 

em 2021 

DELIBERAÇÃO DATA RESOLUÇÃO  Aprovação do Demonstrativo Sintético e da Prestação de Contas e 

reprogramação dos Saldos dos Recursos Financeiros repassados pelo 

FNAS, FEAS e FMAS referente ao Cofinanciamento do SUAS  Plano de 

Ação do Cofinanciamento Estadual – SUAS  2021; 

 

26-01-

21 

 

 

 

Resolução 01/21 

 

 

 

 

 Aprovação do Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual – SUAS  

2021; 

 

26-02-21 Resolução 02/21 

 

 Institui a Comissão Especial Eleitoral para a eleição dos representantes 

da sociedade civil  CMAS – Biênio 2021/2023 e dá outras providências. 

31-03-21 Resolução 03/21 

 

 Homologação e publicação do Edital do Processo Eleitoral para 

representantes da Sociedade Civil no CMAS – Biênio 2021/2023 

30-04-21 Resolução 04/21 

 

 Homologação inscrições biênio 2021/2023 dos candidatos do Processo 

Eleitoral para representantes da Sociedade Civil no CMAS; 

 

 Aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal da Assistência 

Social de Barreiras – 1º trimestre. 

14-05-21 

 

27-05-21 

Resolução 05/21 

 

Resolução 06/21 

 

 

 Publicação do resultado do Processo Eleitoral para representantes da 

Sociedade Civil no CMAS – Biênio 2021/2023; 

 

 Eleição da Mesa Diretora do CMAS; 

 

 Institui Calendário de Reuniões Ordinárias CMAS; 

01-06-21 

 

17-06-21 

30-06-21 

Resolução 07/21 

 

 

 

Resolução 08/21 

 

 

Resolução 09/21 

 Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social de 

Barreiras e institui comissão organizadora; 

05-07-21 Resolução 10/21 

 

 Aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal da Assistência 

Social de Barreiras – 2º trimestre. 

 

 Aprovação Prestação de Contas entidades AMEC e Lar Esperança e 

partilha de Recurso Financiamento Federal para crianças e adolescentes; 

 

05-08-21 

 

05-08-21 

Resolução 11/21 

 

Resolução 12/21 

 

 Aprovação da Regulamentação dos Benefícios Eventuais no 

Município de Barreiras nos termos da Lei 1.435/20; 

05-10-21 Resolução 

12.1/21 
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 Deliberação para a Formação Continuada em Controle Social e 

providências; 

25-11-21 Resolução 13/21 

 

 Aprovação do Plano de Utilização para Reprogramação e destinação 

dos Saldos do Recurso Emergencial Portaria 369/2020, aprovando o plano 

de aplicação de recursos. 

 

  Aprovação dos Planos de Ação para o exercício de 2021 das 

Instituições MIQUEI – Movimento de Inclusão e Qualificação da Pessoa 

com Deficiência e AMOB – Associação Amigos do Oeste da Bahia. 

 

 

 Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de exercício físico 

financeiro do Financiamento Federal do SUAS ano 2020; 

 

 

 Aprovação do Plano de Ação do Financiamento Estadual – SUAS  

2022; 

06-12-21 

 

 

06-12-21 

 

 

17-12-21 

17-12-21 

Resolução 14/21 

 

 

Resolução 15/21 

 

 

 

 

 

Resolução 16/21 

 

 

Resolução 17/21 

FONTE: Elaborado pelo CMAS Barreiras  

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Barreiras 

conta com 20 membros, considerando titulares e suplentes, sendo 10 representantes 

governamentais e 10 representantes da sociedade civil, cuja missão é deliberar, propor, 

refletir e acompanhar todas as questões relativas aos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Em 2021, o CMDCA conduziu o processo de eleição dos Conselheiros 

Tutelares referente ao biênio de 2021-2022, os mesmos foram empossados em 24 de 

fevereiro de 2021. 

 

TABELA 36: Deliberações do CMDCA em 2021 

Deliberação/Atividade Data Resolução/Portaria 

Inscrição programa de estágio – IEL Março/2021 X 

Aquisição notebook Lenovo Setembro/2021 X 

Aquisição impressora Epson l3150 Outubro/2021 X 

Inscrição entidade "ONG forte por ser mulher" Outubro/2021 X 

Capacitação online - conselho tutelar Novembro/2021 X 

Plano de ação CMDCA 2021-2022 Novembro/2021 X 

Inscrição programa de aprendizagem - rede 

cidadã 

Dezembro/2021 X 

Planejamento de atividades para divulgação 

FIA 

Dezembro/2021 X 

Fonte: Relatório do CMDCA 
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Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa  
O Conselho do Idoso é um órgão de representação da pessoa idosa, deliberativo, 

consultivo, que realiza interlocução junto à comunidade e aos poderes públicos na busca 

de soluções compartilhadas na defesa de diretos desse público alvo.  De acordo ao 

Estatuto do Idoso, as competências desta instância de controle é a supervisão, 

acompanhamento, fiscalização e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das 

respectivas instancias política-administrativas.  

Em 2021 foram empossados 10 conselheiros, seguindo os critérios de paridade entre 

governo e sociedade civil.  

 

TABELA 37: Deliberações do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa em 2021 

Deliberação/Atividade Data Resolução/Portaria 

Inscrição organização da sociedade civil 

Caritas diocesana de barreiras-Abrigo dos 

Idosos São João Batista 

Julho/2021 X 

Inscrição organização da sociedade civil 

pastoral da pessoa idosa 

Julho/2021 X 

Inscrição organização da sociedade civil 

sindicato dos trabalhadores rurais de 

Barreiras/BA 

Julho/2021 X 

Inscrição organização da sociedade civil 

associação Esperança 

Julho/2021 X 

Posse dos conselheiros titulares e suplentes 

governamentais e sociedade civil 

Agosto/2021 X 

Adesão do programa Viver-envelhecimento 

ativo e saudável 

Agosto/2021 X 

Denúncia aos maus tratos a idosos Setembro/2021 X 

Reunião com os conselheiros para apuração 

de denúncias e criação do regimento 

interno do CMI 

Novembro/2021 X 

Fonte: Relatório do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 

 

Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres 
O conselho é uma nova representatividade, por um número expressivo de Conselheiras, 

definiu a programação para o ano de 2021, constou de palestras e alguns dos temas 

desenvolvidos foram: a produção da Cartilha de Orientação sobre os órgãos que atendem 

a política dos Direitos das Mulheres no município, com detalhes de locais e serviços, 

facilitando assim, o acesso das mulheres em situação de vulnerabilidade, campanha 

municipal que diz respeito à mulher no trânsito, para fortalecer as ações de combate à 

violência doméstica e promoção da autonomia do público feminino.  
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TABELA 38: Deliberações do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em 2021 

Deliberação/Atividade Data Resolução 

/Portaria 

Cronograma que estende o prazo das inscrições dos 

candidatos ao processo eleitoral para representantes da 

sociedade civil no quadriênio 2021/2025 

Março/2021 002 

Homologação das inscrições dos candidatos ao processo 

eleitoral da sociedade civil no quadriênio 2021/2025 

Março/2021 003 

Publicação dos nomes dos conselheiros titulares e suplentes 

representantes da sociedade civil e governamentais para o 

quadriênio 2021/2025 

Março/2021 001 

Solenidade da posse dos conselheiros governamentais e não 

governamentais para CMDM 

Março/2021 X 

Assembleia de eleição dos representantes da sociedade civil 

para o CMDM 

Março/2021 X 

Reunião com a sociedade organizada Julho/2021 X 

Visitas a entidades da sociedade civil para parcerias. Julho/2021 X 

Guia de adesão de políticas de proteção às mulheres de 

barreiras  

Outubro/2021 X 

Campanha de combate à violência contra as mulheres  Outubro/2021 X 

Participação do curso mulheres em movimento Novembro/2021 X 

Fonte: Relatório do CMDM 

Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar de Barreiras conta com uma estrutura física que atende às diretrizes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visto que comporta o atendimento dos 

trabalhos e sua privacidade. Atualmente, funciona de segunda a sexta, das 8:00 às 18:00 

horas, e nos demais horários, bem como nos feriados e fins de semana, trabalha-se em 

regime de plantão telefônico. E, existindo demanda emergencial, os conselheiros 

plantonistas realizam as ações demandadas.Segundo dados extraídos do relatório emitido 

pelo Conselho Tutelar e entregue ao CMDCA, bem como ao gabinete do órgão da Política 

de Assistência Social de forma trimestral, foram registrados 491 atendimentos em 2021, 

conforme tabela abaixo.  
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TABELA 39: Atendimentos do Conselho Tutelar em 2021 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUANTIDADE DE 

CASOS 
Conflito familiar 148 

Orientação de guarda 106 

Negligência 61 

Abandono de incapaz 26 

Rebeldia 26 

Autorização de viagem 20 

Suspeita abuso 17 

Situação de rua 13 

Maus tratos 11 

Ato infracional 10 

Autorização festa 9 

Usuário de drogas 7 

Requisição serviço público 4 

Gravidez na adolescência 3 

Abuso sexual 2 

Agressão física 2 

Ameaça de morte 2 

Ato libidinoso 2 

Evasão escolar 2 

Vulnerabilidade 2 

Abandono intelectual 1 

Acidente doméstico 1 

Adoção legal 1 

Adoção ilegal 1 

Alienação parental 6 

Estupro vulnerável 5 

Adolescente desaparecido 1 

Cárcere privado 1 

Criança desaparecida 1 

Total 491 

FONTE: Elaboração Conselho Tutelar de Barreiras 
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FIGURA 03: Violação de direitos – Conselho Tutelar 

 
       Fonte: Conselho Tutelar de Barreiras 

 

Conforme leitura da figura anterior, observa-se que as maiores demandas estão 

relacionadas a conflitos familiares, seguidas de orientações de guarda e negligência. 

Segundo dados do Conselho Tutelar, 48,6% dos casos refere-se ao sexo feminino e 51,4% 

ao sexo masculino. Ademais, 73% serem de crianças de 01 a 12 anos e 27% de 

adolescentes de 13 a 17 anos. Verificou-se que 67,5% das denúncias recebidas não eram 

verídicas. 

Recurso Humano 

 

No tocante ao quadro de recurso humano, e incorporando a especificidade do trabalho 

social, em relação ao vínculo estabelecido entre profissional e usuário, o órgão gestor da 

Política de Assistência Social, em virtude da Pandemia do COVID-19, realizou 

orientações quanto ao distanciamento dos usuários, tele trabalho para servidores e 

trabalhadores do SUAS, do grupo de risco e para casos que demandassem a prevenção do 

risco de contaminação. Para tanto, fez a adoção de escalas de trabalho por meio de 

revezamento, recomendações sobre o distanciamento social e o uso de Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s. 

A SEMAST, juntamente com seus equipamentos sócio assistenciais, em 2021 foi 

composta pelo seguinte quadro de pessoal, conforme demonstrado na tabela abaixo. 
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    Tabela 40: Quadro pessoal da SEMAST em 2021 

Tipo de vínculo Quantidade 

Temporário 186 

Estatutário 17 

Comissionado 37 

Contrato 01 

Eleição (Conselho Tutelar) 06 

Total 247 

    Fonte: Elaborado pela Vigilância Sócio assistencial 

Gestão Financeira 

No ano de 2021, conforme a execução orçamentária da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Trabalho (SEMAST), abaixo segue os valores repassados 

distribuídos por fonte de recursos, conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 41: Governo Federal financiou no exercício financeiro do ano 2021: 

PROGRAMAS, SERVIÇOS E GESTÃO   VALOR REPASSADO  

Programa Primeira Infância no SUAS  R$ 451.896,90 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos R$ 214.660,53 

Piso Básico  R$ 258.705,02 

Piso básico Variável III - equipe volante R$ 97.014,36 

Piso de alta complexidade I R$ 45.348,42 

Piso fixo de média complexidade - centro POP-RUA R$ 65.503,29 

Piso fixo de média complexidade – MSE R$ 22.170,35 

 Piso fixo de média complexidade – PAEFI R$ 51.898,76 

Índice de gestão descentralizado-IGDPBF R$ 385.718,67 

SUBVERSÕES VALOR REPASSADO  

Serviço de acolhimento para adultos e famílias R$ 32.751,64 

Piso de alta complexidade I - criança\adolescente R$ 125.967,85 

Fonte: Parcelas Pagas/MC 

 

Além do mais, na tabela a seguir, são apresentados os valores repassados distribuídos por 

fonte de recursos Estadual no ano de 2021, conforme a execução orçamentária da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST). 
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Tabela 42: Financiamento do Estado no exercício financeiro de 2021 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VALOR  

REPASSADO 

Piso Serviço Total 

PBF - Piso Básico Fixo PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família 

99.000,00 

PBV - Piso Básico 

Variável 

SCFV - Serviço de Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos 

43.989,00 

BLOCO DOS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS 

Piso Serviço Total 

BE - Benefícios Eventuais BE - Benefícios Eventuais 22.100,00 

BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Piso Serviço Total 

PFMC - Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

PAEFI - Serviço de Proteção e atendimento 

Especializado a Famílias e Individuo 

90.640,00 

PFMC - Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

MSE - Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de LA e PSC 

33.880,00 

PFMC - Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

CENTRO POP - Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua 

143.000,00 

PTMC - Piso de Transição 

de 

Média Complexidade 

PCD - Serviço De PSE Para Pessoas Com 

Deficiência, Idosas E Suas Famílias 

58.373,96 

PACI - Piso de Alta 

Complexidade I 

SA - Serviço De Acolhimento 99.000,00 

PACII - Piso de Alta 

Complexidade II 

SAAF - Serviço De Acolhimento A 

Adultos E Família 

35.750,00 

Fonte: transparência.ba.gov.br/pagamentos/painel 

 

CAPÍTULO I - PAA – Programa de Aquisição Alimentar 

O Programa de Aquisição de Alimento - PAA é uma iniciativa no âmbito das ações do 

“Fome Zero”, como estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar o direito 

humano à alimentação adequada e às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos.  
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Atividade Número De 

Participantes 

Objetivos Observações 

1.Articulação 4 Orientar a equipe técnica sobre as 

atividades e ações que serão realizadas 

conforme as necessidades e o 

planejamento proposto,  

 

As orientações foram 

realizadas conforme 

especificado e relatado 

no planejamento e as 

normativas do programa.  

 

 

 

2.Articulação 

com  

instituição 

 Articular e discutir formas e ações para 

um trabalho em parceria com instituições, 

integrando outras políticas públicas para 

propor melhorias na perspectiva na 

qualidade da produtividade e nos produtos 

a serem fornecidos, além da qualidade de 

vida, no que se refere a uma alimentação 

saudável.  

 

As articulações foram 

realizadas durante os 

meses de novembro e 

dezembro, junto a 

Secretaria de Agricultura 

e Tecnologia, da 

Prefeitura de Barreiras e 

a Superintendência 

Baiana de Assistência 

Técnica e Extensão Rural 

(Bahiater).  

 

3.Capacitação 

das equipes da 

rede sócio 

assistencial 

 Orientar e capacitar a rede sócio 

assistenciais sobre o recebimento e entrega 

dos alimentos, em relação a Unidade  

Executora e as famílias cadastradas, 

respectivamente.  

 

 

4.Palestras  Informar as potencialidades e 

oportunidades do território, visando 

disseminar informações acerca do 

programa e do trabalho como um todo, 

além da importância da inserção de 

produtos de qualidades na alimentação das 

famílias assistidas pela rede.  

 

Foram realizadas duas 

palestras no mês de 

dezembro, no Povoado 

do Tatu, tendo a 

participação da 

Secretaria de Agricultura 

e da Bahiater, com os 

Engenheiros Agrônomos 

Inácio e Carlos, 

respectivamente.  

 

5.Visita aos 

fornecedores/ 

produtores 

2 Visita aos possíveis Beneficiários 

Fornecedores nas regiões produtoras, 

realizando palestras, para apresentação do 

programa, para o esclarecimento da 

documentação essencial para sua 

participação e as etapas do PAA.  

 

No mês de dezembro, 

realizou-se duas visitas 

ao Povoado do Tatu, 

tendo a participação da 

Secretaria de Agricultura 

e da Bahiater, com os 

Engenheiros Agrônomos 

Inácio e Carlos, 

respectivamente.  
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6.Beneficiários 

fornecedores 

17 Beneficiários Fornecedores (possíveis), 

para participação do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA.  

 

Foram entrevistados 

possíveis Beneficiários 

Fornecedores, para 

participação do Programa 

de Aquisição de 

Alimentos – PAA, no 

povoado do Tatu.  

 

7.Beneficiários 

recebedores 

 Beneficiários Recebedores (possíveis), 

para participação do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA 

(acompanhados pela rede sócia 

assistencial.  

 

 

8.Alimentação 

do sistema 

SAA 

 Alimentação do SISPAA, para o 

acompanhamento das ações e trabalhos 

realizados pela equipe da Secretaria de 

Assistência Social de Barreiras.  

 

 

 

 

9.Aquisição e 

entrega dos 

beneficiários 

fornecedores 

 Aquisição e entrega dos Alimentos, pelos 

Beneficiários Fornecedores, a Unidade 

Executora. 

 

 

10. Entrega 

aos 

beneficiários 

recebedores/ 

cestas 

 Entrega dos Alimentos, pela Unidade 

Executora, as Rede Sócio assistenciais - 

Beneficiários Recebedoras.  

 

 

11.Inserção de 

informações 

no SISPAA– 

Aquisição de 

alimentos 

   

12.Inserção de 

informações 

no SISPAA-

Destinação de 

alimentos 

 Alimentação do SISPAA, com as 

informações sobre a destinação dos 

alimentos, executados pela equipe da 

Secretaria de Assistência  

Social de Barreiras.  
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Integrado ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, o PAA 

foi criado em 2003, sendo instituído pela Lei n°11.346, de 15 de setembro de 2006, tendo 

como principais finalidades: 

 Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com 

fomento à produção com sustentabilidade, incentivo ao processamento da produção e à 

geração de renda;  

 incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura 

familiar;  

 promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, 

às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito 

humano à alimentação adequada e saudável;  

 promover o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais, inclusive 

para prover a alimentação escolar, quando necessário, nos âmbitos municipal, estadual, 

distrital e federal, e nas áreas abrangidas por consórcios públicos;  

 constituir estoques públicos de alimentos produzidos por agricultores familiares;  

 apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais organizações formais da 

agricultura familiar;  

 fortalecer circuitos locais e regionais e redes de comercialização;  

Com foco em atender estas finalidades, o programa está estruturado em cinco 

modalidades: Compra com Doação Simultânea, Incentivo à Produção e ao Consumo de 

Leite, Compra Direta, Apoio â Formação de Estoques, Compra Institucional. 

TABELA 43: Ações realizadas pelo PAA em 2021 

Fonte: Relatório do PAA 

 

 

CAPÍTULO II - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER 

(CRAM) 

O Centro de Referência e Atendimento à Mulher – CRAM é uma estrutura essencial do 

programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez que visa 

promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações 

globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e 

informação) à mulher em situação de violência. Além disso, devem exercer o papel de 

articuladores dos serviços e organismos governamentais e não-governamentais que 

integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em 

função da violência de gênero (Norma técnica, SPM, 2006) 

13.Pagamento  Emissão da Nota Fiscal e Pagamentos aos 

Beneficiários Fornecedores, de acordo a 

compra dos produtos feita pela Unidade 

Executora.  
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A tabela abaixo apresenta os dados quantitativos referentes aos tipos de atendimentos e 

encaminhamentos realizados pelo CRAM, assim como a quantidade prontuários abertos 

em 2021.   

TABELA 44: Quantitativos referentes aos atendimentos do CRAM - 2021  

 

Mês 

Atendimentos 

Presenciais 

1° 

Atendimento 

Atendimentos 

Remotos 

Recebimento 

De Medidas 

Protetivas 

Prontuários 

Abertos 

Janeiro 41 10 143 16 12 

Fevereiro 53 14 198 19 20 

Março 18 05 371 25 06 

Abril 13 16 197 61 14 

Maio 06 09 236 23 09 

Junho 05 08 181 12 08 

Julho 34 14 314 31 08 

Agosto 44 12 391 14 11 

Setembro 38 18 640 75 11 

Outubro 43 14 190 67 14 

Novembro 48 16 257 13 16 

Dezembro 36 12 138 22 12 

      

Total            397          175        2.551          333          141 

Fonte: Relatório do CRAM 

 

TABELA 45: Quantitativos referentes aos tipos de atendimentos Técnico do CRAM - 

2021  

      Mês Jurídico Psicológico Social Total 

Janeiro 18 16 23 57 

Fevereiro 30 21 00 51 

 Março 15 07 00 22 

 Abril 08 18 08 34 

 Maio 05 06 06 17 

 Junho 08 11 10 29 

Julho 06 18 10 34 

Agosto 05 26 13 44 

Setembro 02 27 09 38 

Outubro 26 18 09 53 

Novembro 30 19 10 59 

Dezembro 22 20 03 45 

     

Total 175 207 101     483 

Fonte: Relatório do CRAM  
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TABELA 46: Quantitativo referentes aos encaminhamentos pelo CRAM – 2021 

Fonte: Relatório do CRAM 

 

Dos 395 encaminhamentos realizados, 36 foram destinados ao CRAS afim de inserção 

no acompanhamento do PAIF, 6 denúncias para o Conselho Tutelar e 36 de filhos de 

assistidas para o CREAS. 

CAPÍTULO III - DIRETORIA DE HABITAÇÃO 

 

É o departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho que tem como 

objetivo atender às demandas das Unidades Habitacionais do Programa Minha Casa 

Minha Vida da cidade de Barreiras–Ba, em parceria com a Caixa Econômica Federal. 

Assim como, realizar levantamentos, estudos e outros documentos necessários para o 

desenvolvimento de projetos habitacionais, articulando com demais órgãos da 

administração municipal visando o desenvolvimento das atividades da Gerência; 

Atualmente, a Diretoria de Habitação é responsável pelas seguintes áreas de abrangência: 

 Residencial São Francisco; 

 Residencial Boa Sorte Módulos I, II, III e IV; 

 Residencial Solar Barreiras. 

 Arboreto I e II 

Órgão Quantidade de 

Encaminhamentos 

Tipo de 

Solicitação 

Assis. Especializada 25 Benefício Eventual (passagem/alimentação/ 

natalidade) 

SEMAST 04 Relatório mensal/ Trimestral 

SPM 05 Relatório de fluxograma 

CREAS 36 Encaminhamento de filhos de assistidas 

DEAM 10 Encaminhamento e devolutiva 

 Def. Pública 56 Encaminhamento de assistidas para 

pensão/guarda 

2° Vara crime 187 Relatório sobre assistida com MPU 

Ronda Maria da Penha 13 Encaminhamento de assistida 

CRAS 36 Encaminhamento de assistida para 

acompanhamento PAIF 

CENTRO POP 03 Solicitação de marmita para assistidas e filhos 

AMOB 01 Acolhimento temporário de assistida  

Albergue São José 01 Solicitação de marmita pra assistidas e filhos 

CENTRO POP  01 Relatório de assistida 

Conselho Tutelar 06 Encaminhamento de denúncia  

Ronda M. Da Penha 12 Encaminhamento de assistida 

Total  395  



 

 
 

Página 153 de 339 
 

 Santa Luzia 

 Cascalheira 

 Vila Brasil 

TABELA 47: Ações desenvolvidas pela Diretoria de Habitação em 2021  

Atendimentos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul. Ago. Set Out Nov Dez Total 

1.Atendimento 

interno 

22 42 26 12 17 13 18 13 08 17 14 03 205 

2. Funcional 

para adultos 

11 - - - - - - - - - - - 11 

3. Plantão 

Social 

12 16 - - - - - - - - - - 28 

4. Visitas 

domiciliares 

94 589 40 72 - - - - 42 120 129 - 1.086 

5. Ciclo de 

palestra 

02 - - - - - - - - - - - 2 

6. Certificação - - - - - - - 02 - - - - 2 

7. 

Encerramento 

PDST 

- - - - - - - 01 - - - - 1 

8. Avaliação   14 407  74   41 41  177 80 48 882 

9. Oficina de 

Mobilização 

Social 

01 - - - - - - - - - - 01 2 

10. Cursos de 

Geração de 

Trabalho e 

Renda 

01 - 06 06 02 - 04 04 - - - - 23 

FONTE: Elaborado pelo setor de Habitação  

CAPÍTULO IV -  CREDIBAHIA 
No Ano de 2021 o Programa CREDIBAHIA, assim como os demais programas que 

compõem a Secretária de Assistência Social e Trabalho, passou por diversas mudanças e 

aperfeiçoamentos nesse novo cenário da Pandemia.  

Como forma e enfrentar a crise econômica, a DESEMBAHIA se preocupou em criar 

soluções para ajudar o nosso cliente, que a maioria segue ainda em modalidade informal. 

A grande mudança surgiu a partir do mês de agosto onde foi implantado o sistema de 

digitalização de documentos e dos contratos, o que torna o processo mais rápido, as 

exigências do Desembahia aumentaram com relação a documentos e passou a ser exigido 

fotos como forma de comprovar as atividades desenvolvidas pelos empreendedores. No 

mês de agosto também ouve a mudança da Coordenação do CREDIBAHIA.  

No mês de setembro, com a diminuição do número de casos da COVID e flexibilização 

dos decretos, o CREDIBAHIA foi convidado a participar em parceria com a CASA DO 
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EMPREENDEDOR, do curso de formação de Empreendedores na área de panificação 

que foi ministrado pelo SENAI, através de uma roda de conversa foi explicado e oferecido 

a linha de credito que trabalhamos. Essa roda de conversa também foi realizada no mês 

de outubro em dois momentos no Residencial São Francisco em parceria com o 

ACESSUAS TRABALHO. Também no mês de outubro participamos do Caminhão das 

profissões, que esteve na praça das Corujas, uma parceria do Governo do estado e 

Prefeitura de Barreiras. Em novembro participamos do encerramento e da certificação no 

Curso de Panificação no SESC. 

No Mês de Dezembro, fomos convidados a participar da reunião como o DESEMBAHIA, 

onde eles lançaram um Aplicativo onde o cliente já poderá fazer simulação de 

empréstimos, consultar boletos porem ainda não vai poder concretizar o empréstimo. No 

dia 14 de dezembro recebemos o Agente de Credito líder da cidade de Formosa do Rio 

Preto, onde mostramos as instalações do posto de Barreiras e fizemos um treinamento e 

tiramos as dúvidas que o mesmo tinha relacionado ao sistema do Desembahia. 

Conforme relatório anual do DESEMBAHIA, Barreiras ocupa o Terceiro lugar no 

Ranking por valor aprovado na Bahia de quando o CREDIBAHIA abriu até o ano de 

2021, totalizando R$ 20.348.727,82 e o quarto lugar no Ranking por valor aprovado no 

ano de 2021 onde foi financiado o valor de R$ 1.349.600,00. 

Apesar de ainda ser um ano atípico devido a Pandemia o CREDIBAHIA conseguiu bater 

a meta que era financiar mais de R$ 1.200.000,00 no ano de 2021, foi um ano de grandes 

desafios para os pequenos empreendedores por ainda ter a dificuldade da pandemia onde 

sentiu muito com o aumento dos produtos e a dificuldade dos seus clientes em cumprir 

com os pagamentos em dia.  

 As atividades desempenhadas pela equipe têm oportunizado que os pequenos 

empreendedores de Barreiras tenham acesso a uma linha de crédito direta e mais 

acessível, principalmente aqueles que não conseguem obter crédito nas instituições 

tradicionais. Desta forma o CREDIBAHIA tem contribuído com a circulação de capital 

na economia do município bem como oportunizando novas vagas de empregos geradas 

por esses empreendedores de pequeno porte. 

 



 

 
 

Página 155 de 339 
 

 



 

 
 

Página 156 de 339 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Página 157 de 339 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES REALIZADAS NA REDE SEMAST 

EM 2021 

 Capacitação equipe Cadastro Único de Barreiras – realizada de 18 a 23 de 

Outubro de 2021 
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Atendimento Itinerante equipe Cadastro Único de Barreiras em 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Atendimento Itinerante equipe Cadastro Único de Barreiras em 2021 
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 AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS I 
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AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS II 
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AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS III 
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AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Página 164 de 339 
 

 

AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS V 
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AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS VI 
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Ações realizadas pelo Programa Primeira Infância do SUAS em 2021 
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Ações realizadas pelo CREAS em 2021 
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Ações realizadas pelo Centro POP em 2021 
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Ações realizadas pelo ACESSUAS e CREDBAHIA em 2021 
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Ações realizadas pelo CRAM, PAA e HABITAÇÃO em 2021 
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Demais ações realizadas pela SEMAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Salvador, Secretária de Assistência Social e Trabalho de Barreiras recebe veículo do 

Programa MOB-Suas 07/05/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretária de Assistência Social de Barreiras participa de audiência com Ministro da 

Cidadania 
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4.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

O Relatório de Atividades apresenta as ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde no exercico de 2021, cujo instrumento será integrado ao Relatório 

Anual de Gestão das Ações do Executivo, a ser enviado ao Poder Legislativo e Tribunal 

de Contas do Município, como requisito de Prestação de Contas Anual. 

O presente documento contém a execução orçamentária dos recursos destinados as ações 

de saúde, a avaliação das metas previstas e executadas do Plano Municipal de Saúde 

(2018-2021), Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA 

do exercício de 2021. Consta ainda, a Pactuação Interfederativa e o resultado dos 

indicadores em saúde do ano de 2021.  

Além disso, registramos as ações e produção dos serviços de saúde em cada grupo de 

atenção e o relatório fotográfico de algumas atividades realizadas no âmbito da política 

pública de saúde. 

Portanto, o presente documento tem a finalidade de prestar contas das ações e serviços 

públicos de Saúde, demonstrando o que foi previsto e realizado pelo órgão Gestor da 

Saúde do Município de Barreiras – Bahia em conformidade com os instrumentos de 

gestão municipal. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Tabela 1 – Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais  

Receitas  

Orçado 

R$ Até o Período Mínimo 

Constitucional a 

ser Aplicado em 

ASPS  

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 13.240.110,00 12.534.330,00  1.880.149,50  

Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza Retido na Fonte - IRRF 

18.950.361,00 30.193.432,26  4.529.014,84  

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 6.992.500,00 14.165.100,76  2.124.765,11  

Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 31.475.317,00 40.292.059,71  6.043.808,96  

Cota-Parte FPM 109.450.913,00 122.032.357,88  18.304.853,68  

Cota-Parte ITR 4.221.183,00 4.995.011,23  749.251,68  

Cota-Parte do IPVA 15.950.800,00 17.997.168,23  2.699.575,23  

Cota-Parte do ICMS 81.139.655,00 116.291.152,72  17.443.672,91  

Cota-Parte do IPI - Exportação 770.580,00 864.305,22  129.645,78  

Total de Receitas 282.191.419,00 359.364.918,01  53.904.737,70  
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Fonte: Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tabela 2 – Apuração do Cumprimento do Limite Mínimo para Aplicação em ASPS 

 

 

Tabela 3 – Receitas Adcionais Para o Financiamento da Saúde 
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Tabela 4 - Despesas Executadas por Fonte, Subfunção e Categoria de Despesa 

Descrição Despesas 

Empenhadas Liquidadas Pagas 

União                 106.070.339,09                99.643.741,92       97.196.556,81  

Capital                     1.327.724,01                      223.252,25             223.252,25  

122 – Administração Geral                          718.783,34                                       -                                 -    

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          221.939,00                      221.939,00             221.939,00  

302 - Atenção Básica                          385.688,42  
  

306 - Alimentação e Nutrição                               1.313,25                          1.313,25                  1.313,25  

Capital (Convênio)                         583.449,99                      583.449,99             583.449,99  

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          583.449,99                      583.449,99             583.449,99  

Corrente                 104.159.165,09                98.837.039,68       96.389.854,57  

122 – Administração Geral                      6.483.823,50                  3.896.873,50          3.659.269,27  

301 - Atenção Básica                    21.966.259,40                21.369.176,62       21.126.526,87  

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                    73.192.376,14                71.056.929,51       69.375.425,62  

303 - Suporte Profilático e Terapêutico                     1.016.425,17                  1.013.779,17             757.180,70  

304 - Vigilância Sanitária                                 371,44                              371,44                      371,44  

305 - Vigilância Epidemiológica                      1.158.085,20                  1.158.085,20          1.134.415,29  

306 - Alimentação e Nutrição                                            -                                         -                                 -    

331 – Proteção da Saúde do Trabalhador                         341.824,24                      341.824,24             336.665,38  

Estado                     1.902.871,52                  1.902.871,52          1.902.871,52  

Corrente                     1.902.871,52                  1.902.871,52          1.902.871,52  

122 – Administração Geral                         655.482,67                      655.482,67             655.482,67  

301 - Atenção Básica                         569.765,07                      569.765,07             569.765,07  

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          677.623,78                      677.623,78             677.623,78  

Municipio                   68.237.463,43                65.466.486,04       64.113.202,62  

Capital                     2.099.396,91                  2.099.396,91          2.099.396,91  
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301 - Atenção Básica (Alienação)                     1.860.664,25                  1.860.664,25          1.860.664,25  

302 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar (Alienação)                         238.732,66                      238.732,66             238.732,66  

Corrente e Capital                   66.138.066,52                63.367.089,13       62.013.805,71  

122 – Administração Geral                   13.905.008,29                13.697.273,82       13.495.178,80  

301 - Atenção Básica                   24.511.081,28                23.555.208,47       23.213.248,54  

302 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar                   17.714.620,40                16.193.033,46       15.497.880,39  

303 - Suporte Profilático e Terapêutico                      1.410.895,07                  1.363.744,85          1.335.061,65  

304 - Vigilância Sanitária                     1.399.082,78                  1.389.976,04          1.378.405,26  

305 - Vigilância Epidemiológica                     6.916.552,53                  6.895.419,69          6.821.598,27  

306 - Alimentação e Nutrição                            48.996,37                        48.764,62                48.764,62  

331 - Proteção e Benefícios do Trabalhador                         231.829,80                      223.668,18             223.668,18  

Total Geral                 176.210.674,04             167.013.099,48     163.212.630,95  
Fonte: Demonstrativo de Despesa Por Fonte, Função, SubFunção e Elemento Janeiro a Dezembro/21 

 

 RESULTADOS OBTIDOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO PPA/LDO/LOA 

Ações Descrição UMD Meta Física Valor Executado  

(R$) Prevista Realizada 

1017 Construção e Implantação do CEPROESTE Percentual 25 25 904.517,90 

1018 Construção, Requalificação de UBS - Morada da Lua, Novo Horizonte, 

Santa Luzia e outros 

Unidade 1 1 Obra finalizada em  2020 

1019 Implantação e Estruturação de Ações na Atenção Básica Percentual 25 25 4.464.431,40 

1020 Implantar e Estruturar Ações e Serviços de Saúde na Gestão do SUS, 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Unidade 3 100 1.347.206,88 

2053 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Percentual 100 100 8.712.616,28 

2054 Apoiar e Implementar as Ações de Fortalecimento da Regulação, 

Controle e Auditoria 

Percentual 100 100 Execução na ação 2053 

2055 Apoiar e Incentivar as Ações do Conselho Municipal de Saúde Percentual 100 100 192.147,18 
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RESULTADOS OBTIDOS NA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2021 | 
Nº Tipo Meta UMD 

Prevista Realizada  

1 Mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (doenças do aparelho circulatório, 

câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) 

286,60 235,52 Taxa 

2 Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados. 100 83,12 Percentual 

3 Proporção de registro de óbitos com causa básica definida 93 93,4 Percentual 

2056 Apoiar o Colegiado de Gestão Regional Percentual 100 Com a Pandemia da COVID-19, as atividades 

de capacitação presenciais foram suspensas. 

2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19 Percentual 100 100 11.083.708,41 

2057 Capacitar Trabalhadores do SUS Percentual 100 As capacitações promovidas foram na 

modalidade EAD não getando despesas para o 

município  

2058 Gestão de Consórcio Público Interfederativo de Saúde Percentual 100 100 1.811.275,52 

2059 Implementar Ações da Vigilância Alimentar e Nutricioanal Percentual 100 100 50.309,62 

2060 Manter a Gestão das Ações de Saúde do Trabalhador Percentual 100 100 573.654,04 

2061 Manter as Ações do Fundo Municipal de Saúde Percentual 100 10 8.466,40 

2062 Manter e Apoiar os Procedimentos de Nefrologia Percentual 100 100 Execução na ação 2068 

2063 Manter e Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Saúde Percentual 100 100 10.464.036,53 

2064 Manteri e Apoiar o Programa Agentes Comunitários de Endemias Percentual 100 100 2.184.405,16 

2065 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Assistência 

Farmacêutica 

Percentual 100 100 2.427.320,24 

2066 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância em Saúde Percetual 100 100 5.873.279,84 

2067 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações de Vigilância Sanitária Percentual 100 100 1.399.454,22 

2068 Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar Proc. e Unidades de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

Percentual 100 100 88.565.741,67 

2069 Manter, Fortalecer e Equipar a Gestão da Atenção Básica Percentual 100 100 34.364.990,49 
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4 Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de 

idade - Pentavalente 3ª dose, Pneumocócica 10-valente 2ª dose, Poliomielite 3ª dose e Tríplice viral 1ª dose - 

com cobertura vacinal preconizada 

75 - Percentual 

5 Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após 

notificação. 

75 100 Percentual 

6 Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 90 93,84 Percentual 

8 Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade 9 13 Número 

9 Número de casos novos de aids em menores de 5 anos. 0 0 Número 

10 Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros                 (1) 

coliformes totais, (2) cloro residual livre e (3) turbidez 

75 1 – 68,91% 

2 – 68,91% 

3 - 55,45% 

Percentual 

11 Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de 

determinado local e a população da mesma faixa etária 

0,70 - Razão 

12 Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente 

de determinado local e população da mesma faixa etária. 

0,30 - Razão 

13 Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar 60 44,04 Percentual 

14 Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos 16 12,9 Percentual 

15 Taxa de mortalidade infantil 14,20 11,1 Taxa 

16 Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 1 7 Número 

17 Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica 75 - Percentual 

18 Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF) 60 59,35 Percentual 

19 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 65 - Percentual 

22 Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da 

dengue 

6 5 

(83,33%) 

Número 

23 Proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. 100 - Percentual 
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 

Tabela 5 - Atendimentos Realizados 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 6 - Ações da Vigilância Sanitária Por Forma de Organização 
 

Código Procedimento Resultado 

Anual 

102010056 Atividades educativas para o setor regulado 36 

102010064 Análise de projetos básicos de arquitetura 1 

102010072 Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 562 

102010161 Exclusão de cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância 

sanitária com atividades encerrada 

59 

102010170 Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 2650 

102010188 Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária 1260 

102010218 Investigação de surtos de infecção em serviços de saúde 5965 

102010226 Atividade educativa para a população 3150 

102010234 Recebimento de denúncias/reclamações 2364 

102010242 Atendimento à denúncias/reclamações 3175 

102010455 Cadastro de serviços de alimentação 349 

102010463 Inspeção sanitária de serviços de alimentação 1210 

102010471 Licenciamento sanitário de serviços de alimentação 789 

102010480 Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco em 

ambientes coletivos fechados, públicos ou privados 

8 

102010501 Atividades educativas sobre a temática da dengue,realizadas para a 

população 

15 

102010528 Instauração de processo administrativo sanitário 21 

102010536 Conclusão de processo administrativo sanitário 6 

Total  21.620 
Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) Janeiro a Dezembro/2021 

 

 

 

Estabelecimento De Saúde Resultado Anual 

Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF  8.044.702 Atendimentos 

Estabelecimento De Saúde Média De 

Atendimentos  

Diários 

Resultado 

Anual 

(Total De 

Usuários 

Atendidos) 

Farmácia Cidadã I - Barreirinhas 190  42.062 

Farmácia Cidadã II - Centro 110  29.773 
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Tabela 7 - Ações da Vigilância Sanitária Por Grupo de Procedimentos 
 

Descrição Resultado Anual 

01 Ações de promoção e prevenção em saúde 21.620 

Total 21.620 
Fonte:  Ministério da Saúde, SIA, Tabwin, Janeiro a Dezembro 2021 

Tabela 8 - Agravos Notificados 

 

CID 

10 

Descrição Resultado  

Anual 

A90 Dengue 5.833 

V87 Acidente de trânsito de tipo especificado, mas sendo 

desconhecido o modo de transporte da vítima 

659 

N76 Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva 1129 

Y09 Violência interpessoal/autoprovada 186 

B37 Candidíase 511 

X29 Acidente por animais peçonhentos 413 

W64 Atendimento anti-rábico 303 

N870 Displasia cervical leve 100 

A539 Sífilis não especificada 49 

O981 Sífilis em gestante 38 

B26 Caxumba (protidite epidêmica) 0 

A928 Zika vírus 17 

A509 Sífilis congênita 13 

B19 Hepatites virais 26 

G039 Meningite – outras meningites 1 

A630 Condiloma acuminado (verrugas anogenitais) 1 

A60 Herpes genital (apenas o primeiro episódio) 3 

N72 Síndrome do corrimento cervical em mulheres 38 

B58 Toxoplasmose 8 

N871 Displasia cervical moderada 30 

B550 Leishmaniose visceral 3 

A379 Coqueluche 1 

P371 Toxoplasmose congênita 4 

A59 Tricomoníase 6 

A920 Chikungunya 4.190 

B659 Esquistossomose 6 

A309 Hanseníase 61 

A169 Tuberculose 44 

TOTAL 13.673 

Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica 
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Tabela 9 - Notificações e Investigações de Agravos Relacionados ao Trabalho 

Município Notificado Ocupação 

preenchida 

Sem Informação 

ou Ignorada 

Resultado 

Anual 

Barreiras 99,26 0,74 100 

Total 99,26 0,74 100 
Fonte: SINAN_Net-Sistema de Informações de Agravos de Notificação. 

 

Tabela 10 - Ações do Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional 

Ações da Vigilância Alimentar e Nutricional Total 

Reuniões com equipes da saúde da familia 10 

Treinamento sobre Antropometria e avaliação nutricional 1 

Evento em prol da Amamentação-Agosto Dourado 1,00 

Salas de Espera sobre Hipertensão e diabetes 5 

Aquisição de balanças com reguas 20 

Aquisição de Fita metrica inelástica 20 

Evento em prol do Dia Nacional de prevenção a Obesidade 1 

Chamada nutricional para administração de Vitamina A 17 
Fonte: Coordenadoria de Nutrição 

 

APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICPAL DE SAÚDE   

As atividades elencadas na tabela abaixo, demonstra que o Conselho Municipal de Saúde se reuniu 14 

(quatorze) vezes no exercício de 2021, cumprindo o seu papel normativo, deliberativo e fiscalizador da 

Política Pública de Saúde 
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – BARREIRAS /BA 

Presidente Gilvan Ferreira dos Santos Representação Trabalhadores Eleito 17/07/2018 

Nº da Lei Municipal Lei 1.397 de 29/10/2019 Nº do Decreto de Nomeação dos Conselheiros Decreto 149 de10/07/2018 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Usuários 
Trabalhadores da área de 

saúde 
Governo e Prestadores de Serviços  Total de Representações 

% Quantidade  % Quantidade  % Quantidade % Quantidade 

50 06 25 03 25 03 100 12 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Reuniões Ordinárias  01 01 01 01  01 01  01  01 

Reuniões Extraordinárias   02    02 01 01  01  

Total de Reuniões 00 01 03 01 01  03 02 01 01 01 01 

RESOLUÇÕES PUBLICADAS NO EXERCÍCIO 

Data Temas Número/ 

Ano  

10/03/2021 APROVAÇAO DO RDQA 3º QUAD. 2020, PARECER DE AVALIAÇAO DA GESTAO MUNICIPAL, RAG 2020,  01/2021 

06/04/2021 APRECIAÇAO E APROVAÇAO DA REMUME 2021, APROVAÇAO DE METAS DA SMS 2021 02/2021 

16/07/2021 APROVAÇÃO DA TABELA MUNICIPAL DO SITEMA ÚNICO DE SAUDE DA REDE COMPLEMENTAR 03/2021 

20/07/2021 AVALIAÇAO DAS METAS DA PACTUAÇAO INTRFEDERATIVA DE INDICADORES 04/2021 

02/08/2021 APROVAÇAO DO 1º RDQA 2021 05/2021 

27/08/2021 APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA – CHAMAMENTO PUBLICO: CREDENCIAMENTO MEDICO 

E CIRURGIÕES DENTISTAS 

06/2021 

16/09/2021 APROVAÇAO DO REGIMENTO INERNO DA 8º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 07/2021 
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Tabela 11 - Ações Realizadas Pelo CMS 

Fonte: Conselho Municipal de Saúde 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE AÇÕES REALIZADAS EM 2021 

Figura 1 - Palestra sobre Políticas e Programas de alimentação  nutrição para as enfermeiras 

da Atenção Básica do município  

 

 

Figura 2 - Capacitação em Suporte Básico de Vida para os socorristas e Vacinação de 

Servidores 

27/10/2021 APROVAÇAO DO PAS 2020 – COM METAS DO PMS 2018-2021 08/2021 

27/10/2021 APROVAÇAO DO PAS 2021 – COM METAS DO PMS 2018-2021 09/2021 

29/10/2021 APROVAÇÃO DO REGIMENTO E EDITAL DE REGULAMENTAÇAO 

DO PROCESSO ELEITORAL DO CMS BIÊNIO 2022-2024 

10/2021 

29/10/2021 APROVAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇAO DO CMS 

BIÊNIO 2022-2024 

11/2021 

22/10/2021 APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES REF DEFINIÇOES DE PRIORIDADES 

PARA AS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE QUE 

INTEGRARÃO O PMS 2022-2024 

12/2021 

22/10/2021 APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES REF A DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 

P AS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE Q INTEGRARÃO O 

PMS BIÊNIO 2022-2024 

13/2021 

12/01/2021 APROVAÇÃO DO 2º RDQA 2021 14/2021 
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Figura 3 – Atendimento médico e odontológico realizado pela Unidade Móvel de Saúde na 

zona rural de Barreiras 

 
 

Figura 4 – Construção, Reformas de Unidades Básicas de Saúde e Novas Instalações da 

Secretaria de Saúde 
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Figura 5 - Procedimentos e Ações de Saúde Pública Realizadas 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório se constitui num instrumento de avaliação das prioridades e metas contidas 

nos instrumentos de gestão do Poder Executivo Municipal, tendo como unidade executora, a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Em 2021, com as previsões apontando para um longo curso de convivência com o novo 

coronavírus, as atividades de rotina da Atenção Primária a Saúde foram preservadas com 

alternância de maior e menor insolamento social, o que exigiu da gestão a readequação de alguns 

procedimentos e incorporação de outros para que a atenção básica funcionasse cumprindo a sua 

missão, sobretudo, no fortalecimento das ações de vigilância a saúde, que exigiu adaptações para 

a convivência, num território que tem necessidade de mapear os pacientes, com maior risco para 

a Covid-19. 

De acordo o Ministério da Saúde entre os casos que necessitam de intervenção hospitalar, cerca 

de 15% dos infectados podem desenvolver sintomas graves que requerem suporte de oxigênio e 

5% apresentam a forma crítica da doença, com complicações como falência respiratória, sepse e 

choque séptico, tromboembolismo e/ou falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou 

cardíaca aguda, necessitando assim de cuidados intensivos.  

Para atender a crescente demanda, o município buscou durante o exercício estruturar as unidades 

de atenção especializada durante a pandemia sem esquecer dos cuidados relacionados a outras 

doenças que são necessários, tanto para a prevenção quanto para o diagnóstico, tratamento e 

reabilitação, o que tornou mais um grande desafio para as Redes de Atenção à Saúde. 

Para 2022, com as mudanças implementadas, se faz necessário iniciar a execução da meta de 

construção do Hospital Municipal de Barreiras, ação prevista no PPA 2022-2025, que irá fortalecer 

a rede de atenção a saúde do município, para que ela se torne cada vez mais humanizada, integrada 

e inovadora.   
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4.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

Relatório 

Em atendimento à Comunicação Interna C.G.M./Nº 105/2021, informamos que no Exercício de 

2021 a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo atuou com a seguinte estrutura e nas seguintes 

ações. 

 

  Organograma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos da Secretaria: 

 Cargo Qtd. N. Hierárquico Vencimento  

Agente Político Secretário 01 NH1 8.000,00 

Cargo em Comissão Subsecretário 01 NH2 7.000,00 

Cargo em Comissão Assessor de Secretário 01 NH4 5.000,00 

Cargo em Comissão Gestor de Fundo 01 NH4 5.000,00 

Cargo em Comissão Diretor 02 NH5 3.500,00 

Cargo em Comissão Subdiretor 01 NH7 2.146,00 

Cargo em Comissão Subcoordenador 02 NH8 1.608,00 

Cargo em Comissão Secretaria Administrativa 03 NH8 1.608,00 

 

 

Secretaria

Gabinete

Secretário de 
Indústria, Comércio e 

Turismo

Assessor do 
Secretário

Secretaria 
administrativa

Subsecretário de 
Indústria, Comércio e 

Turismo

Fundo Municipal de 
Turismo

Gestor de Fundo

Diretorias

Diretoria de Indústria 
e Comércio

Coordenadoria de 
Indústria e Comércio

Subcoordenadoria de 
Indústria

Subcoordenadoria de 
Comércio

Secretaria 
Administrativa

Diretoria de Turismo

Subdiretoria de 
Turismo

Secretaria 
Administrativa

Conselho Municipal 
de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial

Secretaria do 
Conselho

Conselho Municipal 
de Turismo

Secretaria do 
Conselho
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Orçamento da Secretaria: 

 

 

Sec. Mun. De Indústria, Comércio e Turismo. 

Gestão e Manutenção da Secretaria R$ 848.100,00 

Estímulo e Desenvolvimento da Agroindústria R$ 20.749,00 

Realização do Festival Primavera R$ 622.500,00 

Total da Secretaria em reais R$ 1.491.349,00 

 

Principais Projetos: 

o Organização e execução do Carnaval de Barreiras-BA em parceria com as demais Secretarias 

Municipais – não executado em razão da Pandemia da COVID-19; 

o Realização do Festival da Primavera -  – não executado em razão da Pandemia da COVID-19; 

o Realização do Festival Gastronômico de Barreiras – não executado em razão da Pandemia da 

COVID-19; 

o Criação do Programa Barreiras Investe para promoção de ações e incentivos que possibilitem 

a expansão e prospecção de investimentos nos polos de desenvolvimento do Município, 

estimulando a geração de emprego e renda, a ampliação dos serviços e do número de indústrias – 

ações iniciadas em vários setores da indústria, comércio, serviços e turismo; 

o Criação do Programa Facilitando que tem como objetivo a redução da burocracia na gestão, 

simplificando a abertura de empresas, atendendo o contribuinte com melhor oferta dos serviços no 

âmbito municipal, inserindo o Município na REDESIM, atualizando a legislação aplicável às 

Micros e Pequenas Empresas – Projeto em andamento em parceria com a Secretaria Municipal de 

Planejamento e a Secretaria Municipal de Administração. 

o Regularização do comércio ambulante no Município e proibição do comércio itinerante ilegal 

na cidade – Ações de cadastramento e monitoramento em andamento; 

o Atualização da legislação municipal aplicável aos setores de Indústria, Comércio e Turismo, 

em especial em razão da Lei de Liberdade Econômica, Lei nº 13.874/2019 – Projetos em 

elaboração; 

o Criação de um canal no site do Município de Barreiras para atração de investidores e turistas 

para a cidade – Projeto em execução: em fase de finalização de layout e criação de conteúdo 

informativo; 

 

Principais Dificuldades: 

 Falta de fiscais de postura para fiscalizarem o cumprimento da legislação em toda a cidade, em 

especial em relação ao uso irregular de calçadas e vagas de estacionamento por ambulantes. 

 Falta de benefícios fiscais para serem apresentados como contrapartida para a vinda de novos 

empreendedores para a cidade ou para ampliação dos empreendimentos já existentes. 

 

Ações. 
o Em janeiro de 2021 a Secretaria começou a discutir modelo de gestão para o Distrito Industrial 

de Barreiras junto ao Estado da Bahia, a Associação do Distrito Industrial de Barreiras e o 

Consórcio Multifinalitário do Oeste da Bahia. 
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https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-secretaria-de-desenvolvimento-

economico-da-bahia-discutem-modelo-de-gestao-do-distrito-industrial/ 

 

o Em janeiro a Secretaria dá início à fiscalização de uso indevido de espaços públicos em 

cumprimento a TAC firmado com o Ministério Público Estadual reduzindo o número de 

ambulantes em situação ilegal e de comerciantes e moradores utilizando calçadas e vias públicas 

irregularmente  

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dara-inicio-a-fiscalizacao-de-uso-

indevido-de-espacos-publicos-em-cumprimento-a-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-

estadual/ 

o A Secretaria participa de reuniões e a atua junto ao COE buscando e atuar em defesa da 

economia municipal. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-participa-de-encontro-com-representantes-da-

cdl-sindlojas-e-associacao-comercial-e-empresarial-de-barreiras/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-representantes-do-comercio-avaliam-quadro-

epidemiologico-do-municipio-e-medidas-restritivas-adotadas-para-conter-a-propagacao-da-

covid-19/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-secretaria-de-desenvolvimento-economico-da-bahia-discutem-modelo-de-gestao-do-distrito-industrial/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-secretaria-de-desenvolvimento-economico-da-bahia-discutem-modelo-de-gestao-do-distrito-industrial/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dara-inicio-a-fiscalizacao-de-uso-indevido-de-espacos-publicos-em-cumprimento-a-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-estadual/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dara-inicio-a-fiscalizacao-de-uso-indevido-de-espacos-publicos-em-cumprimento-a-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-estadual/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dara-inicio-a-fiscalizacao-de-uso-indevido-de-espacos-publicos-em-cumprimento-a-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-estadual/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-participa-de-encontro-com-representantes-da-cdl-sindlojas-e-associacao-comercial-e-empresarial-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-participa-de-encontro-com-representantes-da-cdl-sindlojas-e-associacao-comercial-e-empresarial-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-representantes-do-comercio-avaliam-quadro-epidemiologico-do-municipio-e-medidas-restritivas-adotadas-para-conter-a-propagacao-da-covid-19/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-representantes-do-comercio-avaliam-quadro-epidemiologico-do-municipio-e-medidas-restritivas-adotadas-para-conter-a-propagacao-da-covid-19/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-representantes-do-comercio-avaliam-quadro-epidemiologico-do-municipio-e-medidas-restritivas-adotadas-para-conter-a-propagacao-da-covid-19/
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o A Secretaria retoma atividades para atualização da legislação e implantação do Sistema de 

Inspeção Municipal e a criação de um Sistema de Inspeção Consorciado, em parceria com o 

CONSID e a Secretaria de Agricultura e Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-integra-municipios-que-poderao-aderir-ao-servico-de-

inspecao-consorciado-sic-oeste/ 

 

o A SEMICS atua no combate ao uso irregular de espaços públicos. 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/em-cumprimento-ao-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-prefeitura-

de-barreiras-inicia-acoes-para-disciplinar-a-ocupacao-indevida-de-espacos-publicos/ 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-integra-municipios-que-poderao-aderir-ao-servico-de-inspecao-consorciado-sic-oeste/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-integra-municipios-que-poderao-aderir-ao-servico-de-inspecao-consorciado-sic-oeste/
https://barreiras.ba.gov.br/em-cumprimento-ao-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-prefeitura-de-barreiras-inicia-acoes-para-disciplinar-a-ocupacao-indevida-de-espacos-publicos/
https://barreiras.ba.gov.br/em-cumprimento-ao-tac-firmado-com-o-ministerio-publico-prefeitura-de-barreiras-inicia-acoes-para-disciplinar-a-ocupacao-indevida-de-espacos-publicos/
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o A equipe da Secretaria passa a atuar 

dando suporte na elaboração das leis e 

projeto para implantação dos Sistemas de 

Inspeção Municipal juntamente com o 

CONSID, a Secretaria de Agricultura e 

Tecnologia e a equipe do Vice-Prefeito. 
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https://barreiras.ba.gov.br/criacao-do-servico-de-inspecao-consorciado-oeste-e-pauta-de-

reuniao-de-secretarios-e-representantes-municipais-no-consid/ 

https://barreiras.ba.gov.br/secretaria-de-agricultura-e-tecnologia-de-barreiras-detalha-

projeto-de-lei-que-atualiza-o-sim-para-vereadores-e-produtores-do-municipio/ 

https://barreiras.ba.gov.br/em-dialogo-com-feirantes-prefeitura-de-barreiras-esclarece-

duvidas-sobre-sistema-de-inspecao-municipal-sim/ 

https://barreiras.ba.gov.br/atualizacao-do-sistema-de-inspecao-municipal-viabiliza-

expansao-do-mercado-de-produtos-de-origem-animal-em-barreiras/ 

 

o O Secretário e a assessoria conhecem a agência do SICOOB que veio para a cidade através do 

apoio da pasta. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/mais-uma-agencia-de-credito-sera-inaugurada-em-barreiras/ 

 

o A SEMICS participa da audiência pública de apresentação do Projeto de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos em Audiência Pública Virtual.  

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/criacao-do-servico-de-inspecao-consorciado-oeste-e-pauta-de-reuniao-de-secretarios-e-representantes-municipais-no-consid/
https://barreiras.ba.gov.br/criacao-do-servico-de-inspecao-consorciado-oeste-e-pauta-de-reuniao-de-secretarios-e-representantes-municipais-no-consid/
https://barreiras.ba.gov.br/secretaria-de-agricultura-e-tecnologia-de-barreiras-detalha-projeto-de-lei-que-atualiza-o-sim-para-vereadores-e-produtores-do-municipio/
https://barreiras.ba.gov.br/secretaria-de-agricultura-e-tecnologia-de-barreiras-detalha-projeto-de-lei-que-atualiza-o-sim-para-vereadores-e-produtores-do-municipio/
https://barreiras.ba.gov.br/em-dialogo-com-feirantes-prefeitura-de-barreiras-esclarece-duvidas-sobre-sistema-de-inspecao-municipal-sim/
https://barreiras.ba.gov.br/em-dialogo-com-feirantes-prefeitura-de-barreiras-esclarece-duvidas-sobre-sistema-de-inspecao-municipal-sim/
https://barreiras.ba.gov.br/atualizacao-do-sistema-de-inspecao-municipal-viabiliza-expansao-do-mercado-de-produtos-de-origem-animal-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/atualizacao-do-sistema-de-inspecao-municipal-viabiliza-expansao-do-mercado-de-produtos-de-origem-animal-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/mais-uma-agencia-de-credito-sera-inaugurada-em-barreiras/
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https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-gestao-integrada-de-

residuos-solidos-em-audiencia-publica-virtual/ 

 

o A Secretaria, em parceria com ADAB, IFBA, Secretaria de Planejamento, Secretaria de 

Agricultura e Tecnologia e Vigilância Sanitária promove diagnóstico sobre o manuseio e 

comercialização de carnes no CAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-em-parceria-com-adab-e-ifba-promove-

diagnostico-sobre-o-manuseio-e-comercializacao-de-carnes-no-cab/ 

 

o A Equipe da Secretaria participa de ação da Prefeitura de Barreiras para discutir estratégias de 

enfrentamento à pandemia, em reunião com comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-discute-estrategias-de-enfrentamento-a-

pandemia-em-reuniao-com-comerciantes/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-em-audiencia-publica-virtual/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-em-audiencia-publica-virtual/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-em-parceria-com-adab-e-ifba-promove-diagnostico-sobre-o-manuseio-e-comercializacao-de-carnes-no-cab/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-em-parceria-com-adab-e-ifba-promove-diagnostico-sobre-o-manuseio-e-comercializacao-de-carnes-no-cab/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-discute-estrategias-de-enfrentamento-a-pandemia-em-reuniao-com-comerciantes/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-discute-estrategias-de-enfrentamento-a-pandemia-em-reuniao-com-comerciantes/
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o Com foco no desenvolvimento empresarial, Prefeitura de Barreiras adere ao Programa Cidade 

Empreendedora Bahia com apoio integral da equipe da SEMICS. 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/com-foco-no-desenvolvimento-empresarial-prefeitura-de-barreiras-

adere-ao-programa-cidade-empreendedora-bahia/ 

 

o Equipe da Secretaria participa do lançamento do Projeto Auxílio Barreiras Para Todos.

 
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-lanca-barreiras-para-todos-o-projeto-de-maior-

alcance-social-implantado-por-uma-prefeitura-no-interior-da-bahia/ 

 

o Secretaria participa de campanha de combate às arboviroses dando suporte com veículo e 

servidores.  

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/com-foco-no-desenvolvimento-empresarial-prefeitura-de-barreiras-adere-ao-programa-cidade-empreendedora-bahia/
https://barreiras.ba.gov.br/com-foco-no-desenvolvimento-empresarial-prefeitura-de-barreiras-adere-ao-programa-cidade-empreendedora-bahia/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-lanca-barreiras-para-todos-o-projeto-de-maior-alcance-social-implantado-por-uma-prefeitura-no-interior-da-bahia/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-lanca-barreiras-para-todos-o-projeto-de-maior-alcance-social-implantado-por-uma-prefeitura-no-interior-da-bahia/


 

Página 194 de 339 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-reforca-estrategias-de-combate-as-arboviroses/ 

 

o Equipe acompanha lançamento de mais um empreendimento inovador na cidade. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-atrai-novos-formatos-de-empreendimentos-e-negocios/ 

 

 

o Os servidores da SEMICS participaram de todas as Oficinas de Planejamento do Ecossistema 

Local de Inovação de Barreiras-BA 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-reforca-estrategias-de-combate-as-arboviroses/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-atrai-novos-formatos-de-empreendimentos-e-negocios/
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https://barreiras.ba.gov.br/i-oficina-de-planejamento-estrategico-do-ecossistema-local-de-

inovacao-de-barreiras-acontecera-na-proxima-terca-feira-06/ 

https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/BA/ecossistema-de-inovacao-vai-aprimorar-

ambiente-empreendedor-em-barreiras,e3ea8df5f526a710VgnVCM100000d701210aRCRD 

 

o Equipe da Secretaria passa a atuar diretamente na execução do Programa Auxílio Barreiras Para 

Todos. 

 

https://barreiras.ba.gov.br/i-oficina-de-planejamento-estrategico-do-ecossistema-local-de-inovacao-de-barreiras-acontecera-na-proxima-terca-feira-06/
https://barreiras.ba.gov.br/i-oficina-de-planejamento-estrategico-do-ecossistema-local-de-inovacao-de-barreiras-acontecera-na-proxima-terca-feira-06/
https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/BA/ecossistema-de-inovacao-vai-aprimorar-ambiente-empreendedor-em-barreiras,e3ea8df5f526a710VgnVCM100000d701210aRCRD
https://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/BA/ecossistema-de-inovacao-vai-aprimorar-ambiente-empreendedor-em-barreiras,e3ea8df5f526a710VgnVCM100000d701210aRCRD


 

Página 199 de 339 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/reuniao-da-comissao-especial-ajusta-detalhes-para-inicio-da-

atualizacao-nos-cadastros-que-definirao-beneficios-do-programa-auxilio-barreiras-para-todos/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-abre-atualizacao-cadastral-para-pessoas-pre-

selecionadas-para-serem-beneficiadas-pelo-programa-auxilio-barreiras-para-todos/ 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-para-todos-prefeitura-adotara-aplicativo-para-facilitar-

pagamento-e-evitar-aglomeracoes/ 

 

 

o O Secretário e a assessoria atuam junto ao Vice-Prefeito no combate à COVID-19 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-alinha-medidas-de-prevencao-e-

controle-para-o-enfrentamento-da-covid-19-no-transporte-publico/ 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/reuniao-da-comissao-especial-ajusta-detalhes-para-inicio-da-atualizacao-nos-cadastros-que-definirao-beneficios-do-programa-auxilio-barreiras-para-todos/
https://barreiras.ba.gov.br/reuniao-da-comissao-especial-ajusta-detalhes-para-inicio-da-atualizacao-nos-cadastros-que-definirao-beneficios-do-programa-auxilio-barreiras-para-todos/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-abre-atualizacao-cadastral-para-pessoas-pre-selecionadas-para-serem-beneficiadas-pelo-programa-auxilio-barreiras-para-todos/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-abre-atualizacao-cadastral-para-pessoas-pre-selecionadas-para-serem-beneficiadas-pelo-programa-auxilio-barreiras-para-todos/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-para-todos-prefeitura-adotara-aplicativo-para-facilitar-pagamento-e-evitar-aglomeracoes/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-para-todos-prefeitura-adotara-aplicativo-para-facilitar-pagamento-e-evitar-aglomeracoes/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-alinha-medidas-de-prevencao-e-controle-para-o-enfrentamento-da-covid-19-no-transporte-publico/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-alinha-medidas-de-prevencao-e-controle-para-o-enfrentamento-da-covid-19-no-transporte-publico/
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o O Secretário e o Vice-Prefeito recebem mais investidores que estão abrindo ou expandindo seus 

negócios em Barreiras. 

 
 

 
 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/empresa-de-biotecnologia-vegetal-elege-barreiras-para-atuar-e-

ganhar-novos-mercados/ 

https://barreiras.ba.gov.br/restaurante-de-comida-tipica-nordestina-elege-barreiras-para-

abrir-filial/ 

https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-grupo-nosso-lar-e-recebido-pelo-vice-prefeito-e-

secretarios-de-barreiras/ 

 

  

 

https://barreiras.ba.gov.br/empresa-de-biotecnologia-vegetal-elege-barreiras-para-atuar-e-ganhar-novos-mercados/
https://barreiras.ba.gov.br/empresa-de-biotecnologia-vegetal-elege-barreiras-para-atuar-e-ganhar-novos-mercados/
https://barreiras.ba.gov.br/restaurante-de-comida-tipica-nordestina-elege-barreiras-para-abrir-filial/
https://barreiras.ba.gov.br/restaurante-de-comida-tipica-nordestina-elege-barreiras-para-abrir-filial/
https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-grupo-nosso-lar-e-recebido-pelo-vice-prefeito-e-secretarios-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-grupo-nosso-lar-e-recebido-pelo-vice-prefeito-e-secretarios-de-barreiras/
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o A Secretária passa a compor a Comissão Permanente de Eventos do Município. 

   
 

https://barreiras.ba.gov.br/em-nova-composicao-comissao-permanente-de-eventos-se-reune-

para-preparar-a-comemoracao-dos-130-anos-de-emancipacao-politica-de-barreiras/ 

 

 

o O Secretário e assessoria participam de capacitação para licitação. 

        
 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-capacitacao-com-enfase-no-processo-

licitatorio/ 

 

 

o Secretário e Vice-Prefeito recebem representantes do segmento imobiliário para apresentar 

novidade em serviços oferecidos. 

         

https://barreiras.ba.gov.br/em-nova-composicao-comissao-permanente-de-eventos-se-reune-para-preparar-a-comemoracao-dos-130-anos-de-emancipacao-politica-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/em-nova-composicao-comissao-permanente-de-eventos-se-reune-para-preparar-a-comemoracao-dos-130-anos-de-emancipacao-politica-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-capacitacao-com-enfase-no-processo-licitatorio/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-capacitacao-com-enfase-no-processo-licitatorio/
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https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-representantes-do-segmento-

imobiliario-e-apresenta-novidades-nos-servicos-oferecidos/ 

 

o Equipe da Secretaria participa ativamente de todos os passos da elaboração do PPA-2022/2025. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-reuniao-tecnica-para-discutir-

estrategias-para-elaboracao-do-ppa-2022-2025/ 

 
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-com-foco-no-ppa-2022-2025-fortalecimento-do-turismo-e-

tema-de-reuniao-entre-representantes-do-setor/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-lanca-agenda-de-oficinas-publicas-para-

construcao-do-ppa-2022-2025/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-representantes-do-segmento-imobiliario-e-apresenta-novidades-nos-servicos-oferecidos/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-representantes-do-segmento-imobiliario-e-apresenta-novidades-nos-servicos-oferecidos/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-reuniao-tecnica-para-discutir-estrategias-para-elaboracao-do-ppa-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-realiza-reuniao-tecnica-para-discutir-estrategias-para-elaboracao-do-ppa-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-com-foco-no-ppa-2022-2025-fortalecimento-do-turismo-e-tema-de-reuniao-entre-representantes-do-setor/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-com-foco-no-ppa-2022-2025-fortalecimento-do-turismo-e-tema-de-reuniao-entre-representantes-do-setor/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-lanca-agenda-de-oficinas-publicas-para-construcao-do-ppa-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-lanca-agenda-de-oficinas-publicas-para-construcao-do-ppa-2022-2025/


 

Página 203 de 339 

 
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-inicia-oficinas-publicas-do-plano-plurianual-

2022-2025/ 

 

  
 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/desenvolvimento-de-barreiras-e-discutido-no-segundo-dia-de-oficinas-

publicas-do-plano-plurianual-2022-2025/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-inicia-oficinas-publicas-do-plano-plurianual-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-inicia-oficinas-publicas-do-plano-plurianual-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/desenvolvimento-de-barreiras-e-discutido-no-segundo-dia-de-oficinas-publicas-do-plano-plurianual-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/desenvolvimento-de-barreiras-e-discutido-no-segundo-dia-de-oficinas-publicas-do-plano-plurianual-2022-2025/
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https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-mobilidade-urbana-transito-e-seguranca-foi-tema-da-

terceira-oficina-publica-do-ppa-2022-2025/ 

 

 
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-oficina-publica-para-construcao-do-ppa-2022-2025-foca-na-

assistencia-social-e-trabalho-nesta-quarta-feira-04/ 

 

 
https://barreiras.ba.gov.br/ppa-2022-2025-secretaria-de-saude-de-barreiras-apresenta-planos-

para-os-proximos-quatros-anos-e-balanco-da-gestao/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-mobilidade-urbana-transito-e-seguranca-foi-tema-da-terceira-oficina-publica-do-ppa-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-mobilidade-urbana-transito-e-seguranca-foi-tema-da-terceira-oficina-publica-do-ppa-2022-2025/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-oficina-publica-para-construcao-do-ppa-2022-2025-foca-na-assistencia-social-e-trabalho-nesta-quarta-feira-04/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-oficina-publica-para-construcao-do-ppa-2022-2025-foca-na-assistencia-social-e-trabalho-nesta-quarta-feira-04/
https://barreiras.ba.gov.br/ppa-2022-2025-secretaria-de-saude-de-barreiras-apresenta-planos-para-os-proximos-quatros-anos-e-balanco-da-gestao/
https://barreiras.ba.gov.br/ppa-2022-2025-secretaria-de-saude-de-barreiras-apresenta-planos-para-os-proximos-quatros-anos-e-balanco-da-gestao/
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https://barreiras.ba.gov.br/oficina-publica-destaca-acoes-da-secretaria-de-agricultura-e-busca-

sugestoes-para-construcao-do-plano-plurianual-de-barreiras/ 

 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-

ppa-2022-2025-em-evento-na-camara-de-vereadores/ 

 

 

o Equipe da Secretaria participa recepcionando novos empreendedores e inaugurando empresas 

na cidade 

.  

 

https://barreiras.ba.gov.br/empresarias-apresentam-nas-secretarias-de-planejamento-e-de-

industria-comercio-e-turismo-franquia-no-segmento-de-estetica-que-sera-aberta-em-barreiras/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/oficina-publica-destaca-acoes-da-secretaria-de-agricultura-e-busca-sugestoes-para-construcao-do-plano-plurianual-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/oficina-publica-destaca-acoes-da-secretaria-de-agricultura-e-busca-sugestoes-para-construcao-do-plano-plurianual-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-ppa-2022-2025-em-evento-na-camara-de-vereadores/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-apresenta-projeto-de-lei-do-plano-plurianual-ppa-2022-2025-em-evento-na-camara-de-vereadores/
https://barreiras.ba.gov.br/empresarias-apresentam-nas-secretarias-de-planejamento-e-de-industria-comercio-e-turismo-franquia-no-segmento-de-estetica-que-sera-aberta-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/empresarias-apresentam-nas-secretarias-de-planejamento-e-de-industria-comercio-e-turismo-franquia-no-segmento-de-estetica-que-sera-aberta-em-barreiras/
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https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-ganha-mais-um-empreendimento-comercial-na-area-de-

saude/ 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/empresarios-inauguram-franquia-de-cervejas-artesanais-em-barreiras/ 

 

 
https://barreiras.ba.gov.br/em-franca-expansao-no-municipio-barreiras-ganha-mais-um-

empreendimento-na-area-de-energia-solar/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-ganha-mais-um-empreendimento-comercial-na-area-de-saude/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-ganha-mais-um-empreendimento-comercial-na-area-de-saude/
https://barreiras.ba.gov.br/empresarios-inauguram-franquia-de-cervejas-artesanais-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/em-franca-expansao-no-municipio-barreiras-ganha-mais-um-empreendimento-na-area-de-energia-solar/
https://barreiras.ba.gov.br/em-franca-expansao-no-municipio-barreiras-ganha-mais-um-empreendimento-na-area-de-energia-solar/
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https://barreiras.ba.gov.br/empresa-do-setor-avicola-recebe-visita-tecnica-da-secretaria-de-

industria-comercio-e-turismo-de-barreiras/ 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-recebe-nova-franquia-na-area-da-saude/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/empresa-do-setor-avicola-recebe-visita-tecnica-da-secretaria-de-industria-comercio-e-turismo-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/empresa-do-setor-avicola-recebe-visita-tecnica-da-secretaria-de-industria-comercio-e-turismo-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-recebe-nova-franquia-na-area-da-saude/
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https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-se-prepara-para-receber-franquia-da-renomada-rede-de-

restaurantes-do-burger-king/ 

 

 
https://barreiras.ba.gov.br/em-reuniao-na-prefeitura-de-barreiras-foi-apresentado-o-andamento-

das-obras-de-extensao-das-linhas-de-transmissao-do-setor-de-energia-na-regiao-oeste/ 

 

 
https://barreiras.ba.gov.br/empresa-emibm-prospecta-investimento-imobiliario-na-capital-do-

oeste/ 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-se-prepara-para-receber-franquia-da-renomada-rede-de-restaurantes-do-burger-king/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-se-prepara-para-receber-franquia-da-renomada-rede-de-restaurantes-do-burger-king/
https://barreiras.ba.gov.br/em-reuniao-na-prefeitura-de-barreiras-foi-apresentado-o-andamento-das-obras-de-extensao-das-linhas-de-transmissao-do-setor-de-energia-na-regiao-oeste/
https://barreiras.ba.gov.br/em-reuniao-na-prefeitura-de-barreiras-foi-apresentado-o-andamento-das-obras-de-extensao-das-linhas-de-transmissao-do-setor-de-energia-na-regiao-oeste/
https://barreiras.ba.gov.br/empresa-emibm-prospecta-investimento-imobiliario-na-capital-do-oeste/
https://barreiras.ba.gov.br/empresa-emibm-prospecta-investimento-imobiliario-na-capital-do-oeste/
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https://barreiras.ba.gov.br/rede-assai-atacadista-inaugura-loja-em-barreiras/ 

 

 

 

o Equipe da Secretaria realiza novas parcerias e projetos com órgãos do Sistema S e entidades de 

classe. 

 

 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-senac-mantem-parceria-para-oferecer-cursos-

profissionalizantes-a-populacao/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/rede-assai-atacadista-inaugura-loja-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-senac-mantem-parceria-para-oferecer-cursos-profissionalizantes-a-populacao/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-senac-mantem-parceria-para-oferecer-cursos-profissionalizantes-a-populacao/
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https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-sebrae-estreitam-parceria-para-apoiar-

pequenos-negocios/ 

 
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-sera-parceira-do-nucleo-de-acesso-ao-credito-

da-fieb/ 

 
https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-crea-ba-visita-secretaria-de-industria-comercio-e-

turismo-de-barreiras/ 

 

o Prefeito e Secretário realizam visita ao Jalapão e assinam termo de cooperação técnica com o 

Município de Mateiros-TO. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-que-viabilizara-o-

municipio-como-porta-de-entrada-da-rota-turistica-do-jalapao/ 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-sebrae-estreitam-parceria-para-apoiar-pequenos-negocios/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-e-sebrae-estreitam-parceria-para-apoiar-pequenos-negocios/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-sera-parceira-do-nucleo-de-acesso-ao-credito-da-fieb/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-sera-parceira-do-nucleo-de-acesso-ao-credito-da-fieb/
https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-crea-ba-visita-secretaria-de-industria-comercio-e-turismo-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/presidente-do-crea-ba-visita-secretaria-de-industria-comercio-e-turismo-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-que-viabilizara-o-municipio-como-porta-de-entrada-da-rota-turistica-do-jalapao/
https://barreiras.ba.gov.br/barreiras-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-que-viabilizara-o-municipio-como-porta-de-entrada-da-rota-turistica-do-jalapao/
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o Equipe da Secretaria realiza visita às comunidade de São Vicente, Lavras, Chico Preto e Alto 

Alegre e conhece projeto da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade que passará a integrar 

o projeto de Turismo de Base Comunitária. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/caminho-das-cachoeiras-prefeitura-de-barreiras-incentiva-o-

desenvolvimento-local-a-partir-do-aproveitamento-dos-recursos-naturais-renovaveis/ 

 

o Equipe da Secretaria realiza o evento de ciclismo Meia Pista Barrocão. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/ciclismo-no-oeste-projeto-meia-pista-do-barrocao-e-apresentado-a-

gestao-municipal-de-barreiras/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/caminho-das-cachoeiras-prefeitura-de-barreiras-incentiva-o-desenvolvimento-local-a-partir-do-aproveitamento-dos-recursos-naturais-renovaveis/
https://barreiras.ba.gov.br/caminho-das-cachoeiras-prefeitura-de-barreiras-incentiva-o-desenvolvimento-local-a-partir-do-aproveitamento-dos-recursos-naturais-renovaveis/
https://barreiras.ba.gov.br/ciclismo-no-oeste-projeto-meia-pista-do-barrocao-e-apresentado-a-gestao-municipal-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/ciclismo-no-oeste-projeto-meia-pista-do-barrocao-e-apresentado-a-gestao-municipal-de-barreiras/
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https://barreiras.ba.gov.br/projeto-meia-pista-barrocao-e-apresentado-aos-grupos-de-ciclistas-de-

barreiras/ 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/em-barreiras-centenas-de-pessoas-participam-do-passeio-ciclistico-

meia-pista-barrocao/ 

 

o Secretário participa das ações da Semana da Consciência Negra. 

 
https://barreiras.ba.gov.br/semana-da-consciencia-negra-e-marcada-por-momentos-de-

integracao-e-reflexao-em-barreiras/ 

 

o Equipe da Secretaria participa do lançamento do Projeto Vozes, resultado de parceria do 

Município de Barreiras, com o CONSID e o MPE/BA. 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/projeto-meia-pista-barrocao-e-apresentado-aos-grupos-de-ciclistas-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/projeto-meia-pista-barrocao-e-apresentado-aos-grupos-de-ciclistas-de-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/em-barreiras-centenas-de-pessoas-participam-do-passeio-ciclistico-meia-pista-barrocao/
https://barreiras.ba.gov.br/em-barreiras-centenas-de-pessoas-participam-do-passeio-ciclistico-meia-pista-barrocao/
https://barreiras.ba.gov.br/semana-da-consciencia-negra-e-marcada-por-momentos-de-integracao-e-reflexao-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/semana-da-consciencia-negra-e-marcada-por-momentos-de-integracao-e-reflexao-em-barreiras/
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o A Secretaria realiza, em nome do Município, parceria com o Instituto MIX e o SINEBAHIA. 

 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-o-instituto-mix-de-

profissoes-tras-para-barreiras-nos-dias-25-e-26-de-outubro-o-caminhao-das-profissoes/ 

 

https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-instituto-mix-

realizam-atendimentos-no-caminhao-das-profissoes-na-praca-castro-alves/ 

 

o Equipe da Secretaria participa de diálogo municipal com setores do seguimento imobiliário. 

https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-o-instituto-mix-de-profissoes-tras-para-barreiras-nos-dias-25-e-26-de-outubro-o-caminhao-das-profissoes/
https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-o-instituto-mix-de-profissoes-tras-para-barreiras-nos-dias-25-e-26-de-outubro-o-caminhao-das-profissoes/
https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-instituto-mix-realizam-atendimentos-no-caminhao-das-profissoes-na-praca-castro-alves/
https://barreiras.ba.gov.br/parceria-entre-prefeitura-de-barreiras-sinebahia-e-instituto-mix-realizam-atendimentos-no-caminhao-das-profissoes-na-praca-castro-alves/
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https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-segmento-da-construcao-civil-e-

imobiliario-sobre-aprimoramento-na-prestacao-de-servico-no-municipio/ 

 

o Equipe da Secretaria participa durante todo o exercício de 2021 das ações do Programa Cidade 

Empreendedora junto ao SEBRAE e do Programa Empreenda Rápido, com apresentação das ações 

no Bahia Mais Simples 2021. 

 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-segmento-da-construcao-civil-e-imobiliario-sobre-aprimoramento-na-prestacao-de-servico-no-municipio/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeitura-de-barreiras-dialoga-com-segmento-da-construcao-civil-e-imobiliario-sobre-aprimoramento-na-prestacao-de-servico-no-municipio/
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https://youtu.be/mIdbEa-7vwA 

https://www.maisoeste.com.br/2021/08/26/programa-cidade-empreendedora-melhora-ambiente-

para-pequenos-negocios-em-barreiras/ 

 

o Secretário e equipe dão assistência às demais secretarias municipais em força-tarefa após fortes 

chuvas atingirem a cidade. 

 
 

https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-acompanha-trabalho-da-defesa-civil-corpo-de-

bombeiros-e-demais-secretarias-municipais-na-morada-da-lua-em-barreiras/ 

Metas. 

o Tornar a cidade livre do comércio ilegal; 

o Trazer cada vez mais empreendimentos de grande porte para a cidade; 

o Duplicar o número de expositores do Festival da Primavera; 

o Implantar o programa de incentivo fiscal municipal;  

o Desburocratizar os serviços dos órgãos de licenciamento e arrecadação municipais. 

Conclusão 

 

Durante o exercício de 2022 a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo atuou na organização 

e fiscalização da força tarefa de combate à Pandemia de COVID-19, parte dos servidores e do 

equipamento (veículo) da Secretaria foram destinados para atuar em ações juntamente com a 

Vigilância Sanitária, o Secretário atuou junto ao Comitê de Operações de Emergência em Saúde 

Pública – COE, instituído pelo Decreto nº 52/2020. 

https://youtu.be/mIdbEa-7vwA
https://www.maisoeste.com.br/2021/08/26/programa-cidade-empreendedora-melhora-ambiente-para-pequenos-negocios-em-barreiras/
https://www.maisoeste.com.br/2021/08/26/programa-cidade-empreendedora-melhora-ambiente-para-pequenos-negocios-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-acompanha-trabalho-da-defesa-civil-corpo-de-bombeiros-e-demais-secretarias-municipais-na-morada-da-lua-em-barreiras/
https://barreiras.ba.gov.br/prefeito-zito-barbosa-acompanha-trabalho-da-defesa-civil-corpo-de-bombeiros-e-demais-secretarias-municipais-na-morada-da-lua-em-barreiras/
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Durante todo o exercício de 2021 a Secretaria atuou buscando soluções para a manutenção das 

atividades empresariais na cidade, visando contribuir para que o efeito econômico da pandemia 

fosse abreviado, ao tempo em que os agentes da Secretaria disponibilizados para atuar na 

Secretaria de Saúde, atuavam orientando e, quando necessário, penalizando quem descumpria as 

medidas restritivas impostas. 

 As metas estabelecidas pela Administração no início do ano de 2021, são as relacionadas no 

item 8 a serem cumpridas com a execução dos projetos relacionados no item 5. Por força da 

pandemia, apenas as ações de acompanhamento da situação do empresariado puderam ser 

executadas e regularização do uso de espaços públicos por ambulantes e empresariado puderam 

ter continuidade. 
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4.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

 

Diretoria Pedagógica 

Introdução 

Trata o presente relatório das atividades do ano letivo 2021, organizadas, planejadas e executadas 

pela Diretoria Pedagógica. 

Reconhecidamente, o ano letivo de 2021 iniciou ainda sob a sombra da pandemia que assolava a 

todos os países. Mais arrefecida, mas carente do seguimento de todos os protocolos de segurança 

para que se pudesse desenvolver um trabalho pedagógico que não deixasse o corpo discente ainda 

mais refém do não acesso às escolas presencialmente.    

O planejamento de todo o processo seguiu, inicialmente, o modelo remoto, começando o ano letivo 

em 31/05/2021. Assim, diante de situações de crise, é imperativo estabelecer prioridades. E, 

reconhecendo o atual contexto e diante de tantos desafios, a Diretoria Pedagógica entendeu a 

necessidade de reorganizar as atividades educacionais para minimizar os impactos das medidas de 

isolamento na aprendizagem dos estudantes, considerando o longo período de suspensão das 

atividades educacionais presenciais nos ambientes escolares, estabelecendo a seleção das 

habilidades essenciais de modo que ofertasse aos alunos um serviço com melhor presteza e 

equidade. 

Este trabalho foi organizado, desenvolvido e executado em conjunto com os professores, as 

coordenações pedagógicas de todas as 74 escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino, além 

de outras providências de igual envergadura, seguindo a Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto 

de 2021 que Instituiu Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no 

retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do 

calendário escolar. 

A partir de 08 de setembro de 2021, tivemos o retorno híbrido dos alunos do Ensino Fundamental 

I (1º ao 5° ano), ou seja, adotamos o modelo de escalonamento (dias alternados) das turmas, com 

mais duas horas de trabalho remoto no contraturno. Em 13 de setembro, retornam também em 

modelo híbrido os discentes do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e EJA (Educação de Jovens 

e Adultos). 

No dia 20 de setembro, retorna a Educação Infantil, em regime parcial o atendimento nas creches 

de tempo integral. Essa rotina se estabeleceu até o dia 5 de novembro 2021, pois aos 8 dias do 

mesmo mês houve retorno 100% presencial para todos os discentes da Rede Municipal de Ensino 

de Barreiras. É evidente que seguindo todas as prerrogativas de biossegurança do protocolo de 

prevenção ao COVID19. Obedecendo a Resolução CNE / CP n° 2, de 05 de agosto de 2021, § 4º: 

“O retorno às aulas presenciais deve contemplar as especificidades e as necessidades de cada fase, 

etapa e nível, bem como de cada modalidade de educação e ensino, devendo ser especificamente 

planejadas as atividades das escolas (...)”.  

Quanto à Educação especial e, obedecendo ao § 2º da resolução CNE/CP Nº 2 de 05 de agosto de 

2021, os estudantes da Educação Especial seguem acompanhados de forma mais intensa no 

processo de saída do isolamento, cabendo aos espaços de escolarização e aos espaços de 

Atendimento Educacional Especializado empreender estratégias de avaliação diagnóstica e de 

elaboração de planos de recuperação de aprendizagem, de acordo com os resultados e 

singularidades de cada estudante, seu Plano de Atendimento Educacional Especializado e seu 

desenvolvimento nas atividades remotas. 

Os profissionais do Atendimento Educacional Especializado apresentaram para as famílias um 

plano de continuidade, no qual garantem condições diferenciadas, para evitar prejuízos e/ou evasão 
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escolar àqueles alunos que têm alguma comorbidade e que, por opção da família, continuaram 

sendo atendidos através de ensino remoto. 

Todas as ações decorrentes do setor da Diretoria Pedagógica seguem posteriormente relatadas 

como organizado e executado acerca de literacia, numeracia, bem como os fatores do ensino-

aprendizagem, das competências cognitivas e habilidades numa nova roupagem das rotinas 

pedagógicas, visto que os discentes, por força maior, estiveram por tantos períodos distantes da 

sala de aula presencial. Contexto que gerou muitos prejuízos às questões cognitivas, emocionais e 

motivacionais no processo de ensino e aprendizagem. 
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Detalhamento das atividades pedagógicas 

Ação Detalhamento da Ação  Realização  Público-alvo 
Responsáveis 

Parcerias 

Jornada Pedagógica 

Palestra com Luiz Vicente com a temática: Educação: Novos Tempos, 

Novos Olhares. 

Apresentação das Diretrizes Pedagógicas para o ano letivo de 2021, 

mediada pelo Subdiretor de cada seguimento. 

28 e 29 de maio 

Canal Oficial da 

SMECEL 

Gestores, 

Coordenadores e 

Professores da 

Rede  

SMECEL 

Acompanhamento 

Pedagógico 

Orientação dos Planos de Trabalho/atividades pedagógicas remotas e 

presenciais. 

31/05 á 17/12 

Periodicidade 

quinzenal 

Coordenação 

Pedagógica; 

Professores. 

SMECEL 

Jornada Pedagógica 

Educação Especial Novas 

práticas para efetivas formas 

de ensinar e aprender. 

Apresentação da Proposta de Educação Especial para o ensino remoto e 

hibrido -2021. 

Data: 28/05 

4 horas 

Professores da 

SRM –Sala de 

Recursos 

Multifuncionais 

(46) e 

Psicopedagogas 

(4). Total de 

participantes 50. 

SMECEL/ 

Diretoria 

Pedagógica/ 

Subdiretora 

Eliene 

Fernandes, 

Elenice 

Ribeiro. 

Início do Ano Letivo 2021 
Acolhimento aos docentes e discentes; 

Lotação de Professores. 

31/05/2021 

Carga horária: 08h 

Redes Sociais: 

Grupos de Wattsapp. 

Coordenação 

Pedagógica; 

Professores; 

SMECEL 

Educanet 
Reuniões virtuais, atendimento individualizado, elaboração de tutoriais 

e visitas às unidades de ensino. 
Maio a dezembro 

Gestores, 

coordenadores 

pedagógicos e 

professores da rede 

municipal de 

ensino. 

Valesca 
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Aplicação de avaliação 

virtual e modular. 

Conectividades: Família, 

professor e aluno. 

Pesquisas junto aos pais sobre os processos de aula remota 

desenvolvidos pela Educação Especial, através de questionário que 

indicam alternativas para melhorar a relação virtual e atender as 

necessidades mais efetivamente dos alunos no processo de aula remota. 

Junho 

Plataforma: Mett, 

Sala do Facebook, 

aplicativo Whatsapp. 

Professores da 

SRM 

Famílias e alunos. 

Virtual 119 

famílias 

Físico 27 famílias. 

SMECEL 

Subdiretora 

Eliene 

Fernandes, 

Elenice 

Ribeiro. 

Projeto Ciências 
Seleção de experimentos em Ciências para elaboração de projeto de 

baixo custo a ser aplicado nas unidades de ensino do 6º ao 9º ano. 
Junho 

Professores de 

Ciências do 6º ao 

9º ano. 

Márcio 

Reuniões Virtuais com 

professores do AEE. 

Atendimento remoto aos alunos deficientes, troca de experiência entre 

professores da sala de recursos para viabilizar o acesso ao conteúdo 

didático para este público 

junho 

Professores e 

Subdiretoria de 

Acessibilidade e 

Inclusão. 

Subdiretoria de 

Acessibilidade 

e Inclusão. 

Divulgação de informativo 

de orientação para o ensino 

remoto e hibrido com 

critérios para recebimento 

dos alunos da Educação 

Especial (Documento em 

anexo). 

Documento de orientação para os professores da Educação Especial.  

Atividades remotas e híbridas 

foi enviado documento virtual pelo e-mail e Whatsapp. 

07/06/2021 

Professores e 

Subdiretoria de 

Acessibilidade e 

Inclusão. 

Diretoria 

Pedagógica 

Subdiretoria de 

Acessibilidade 

e Inclusão. 

Apresentação do Sistema 

EDUCANET 
Treinamento para operar o sistema. 

22/06/2021 

Local: SMECEL 

- Equipe Técnica 

da SMECEL 
SMECEL 

Fomento ao Projeto de 

Paisagismos nas Unidades 

Escolares. 

Realização de jardins e plantação de mudas frutíferas e ornamentais nas 

Unidades, contribuindo para um ambiente mais agradável. 

Período: Junho á 

Dezembro 2021 

Carga Horária: 04 

horas 

Local: Escolas 

Multisseriadas 

Professores, 

Coordenadores, 

Funcionários, 

Pais, Parceiros e 

Alunos. 

SMECEL 
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Seleção das habilidades 

essencias para a modalidade 

Educação de Jovens e 

Adultos – EJA. 

Apresentação dos objetos de conhecimento previstos na Proposta 

Curricular Municipal para o bimestre e seleção das habilidades essencias 

para cada etapa da EJA. 

Julho  

Setembro 
Professores 

Jarildes e 

Verônica 

Elaboração dos 

instrumentos avaliativos 

bimestrais - EJA. 

Elaboração coletiva dos instrumentos de avaliação da EJA de todos os 

componentes curriculares. 
Julho e setembro Alunos da EJA. 

Coordenadores 

e professores 

Mostra de recursos 

multifuncionais. 

A mostra de recursos aconteceu virtualmente no grupo de Whatsapp. 

Todas as semanas uma sala de recursos publicava atividades e jogos 

(com tutorial de confecção) que foram enviado aos alunos da Educação 

Especial. 

Durante o 1º 

semestre de 2021, 

julho e agosto de 

2021. Confecção na 

SRM e mostra no 

grupo do AEE – 

Whatsapp. 

Professores e 

Subdiretoria de 

Acessibilidade e 

Inclusão. 

Subdiretoria de 

Acessibilidade 

e Inclusão. 

Elaboração das questões da 

avaliação diagnóstica do 6º 

ao 9º ano. 

Seleção de questões de acordo as habilidades previstas para cada ano 

conforme proposta curricular do município.  

23 de agosto a 17 de 

setembro 

Alunos da Rede 

Municipal 

Jussyara 

Márcio 

Verônica 

Apresentação da Plataforma 

de formação de professores 

da Playtable. 

Recebemos a visita do Técnico da Playtable Maurício, que apresentou a 

plataforma de formação continuada com conteúdos de atualização de 

jogos, publicação de tutoriais e fórum para tirar dúvidas. Essa 

apresentação foi realizada com a presença dos professores de sala de 

recursos da zona rural: Cassima Lopes (Adroaldo Fernandes) Antônia 

Albaneide (Abilio Farias) Cristiane rodrigues (Agostinho Porto). 

Dia 03 de agosto de 

2021, no CEFAEE 

Carga horaria – 04 

horas 

Professores, 

subdiretoria de 

Acessibilidade e 

Inclusão e técnico 

da Playtable. 

Subdiretoria de 

Acessibilidade 

e Inclusão e 

técnico da 

Playtable. 
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Ação Detalhamento da Ação  Realização  Público-alvo 
Responsáveis 

Parcerias 

Participação e 

colaboração da TRILHA 

EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA do 

Programa Cidades 

Empreendedoras 

 

Foram realizados 10 encontros virtuais com a Consultora do Sebrae – Ana 

Paula Santos Silva e demais membros do grupo de trabalho de Barreiras do 

programa Cidade Empreendedora.  

Agosto a dezembro 

Escola Municipal 

Pedro Cavalcante 

da Silva 

Escola Municipal 

Mirandolina 

Ribeiro Macêdo  

Colégio Municipal 

Eurides Sant'Anna 

Aldeci 

Valesca 

Zaira 

Avaliação 

Psicopedagógica da Rede 

Municipal de Ensino. 

Encaminhamento com 

ficha de referência 

pedagógica. 

Atendimento de avaliação diagnóstica com observação, visitas e aplicação de 

provas. Realização de 29 atendimento com encaminhamento das escolas e 5 

atendimentos externos (clínico). 

De setembro/2021 a 

dezembro/2021 

durante todos os dias 

da semana no 

CEFAEE. 

Alunos 

encaminhados 

pelas escolas, 

coordenadores, 

professores e 

famílias. 

Diretoria 

Pedagógica 

/Subdiretoria 

de 

Acessibilidade 

e Inclusão 

CEFAEE Dr. 

Renato 

Gonçalves. 

Tempo de aprender 
Plano de atendimento de cada escola que realizou a adesão ao programa.  

Divulgação dos cursos do programa. 
Setembro e Outubro 

Gestores e 

coordenadores 

Jarildes 

Lúcia 

Kelly 

Dagmar 

Valesca 
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Educação e família 

O Programa Educação e Família foi instituído com o objetivo de fomentar e 

qualificar a participação da família na vida escolar e na construção do projeto 

de vida do estudante. No município, foram contempladas 05 escolas (CAIC, 

Antonio Machado, José Agostinho Porto, Valdete, Abílio Farias) que 

realizaram o Plano de Atendimento até dezembro de 2021 para que seja 

implementado o programa em 2022. 

Setembro 

CAIC; 

Escola 

Mun.Professor José 

Agostinho Porto; 

Escola Mun. 

Antonio Machado; 

Colégio Mun. 

Profª. Valdete 

Piedade de 

Holanda; 

Escola Mun Dr. 

Abílio Farias. 

Jarildes 

Reunião pedagógica com 

coordenadores e 

atendimentos individuais 

A reunião com coordenadores foi virtual, após a fala da Diretora Pedagógica 

foram detalhadas as ações já existentes na rede. 

22/09/2021 

SMECEL 

Turno matutino das 

9h às 11h 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Subdiretora de 

Educação 

Infantil 

Diretora 

Pedagógica 

Visitas técnicas às 

CMEIS e Unidades 

Escolares que atendem a 

Educação Infantil 

As visitas ocorreram com objetivo de reconhecimento e adequação do 

ambiente de sala de aula, análise do desenvolvimento e aplicabilidade de 

documentos como: Proposta Curricular Municipal, Regimento Escolar, 

diretrizes pedagógicas e planejamentos. 

30/09 a 08/11/2021 

Escolas Municipais 

Períodos diários das 

8h às 12h e das 14h 

às 17h.  

Coordenadores 

pedagógicos 

Professores 

Alunos 

Subdiretoria de 

Educação 

Infantil 
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Ação Detalhamento da Ação  Realização  Público-alvo 
Responsáveis 

Parcerias 

Correção e 

reelaboração das 

questões. 

Após a 1ª elaboração das questões do SAEMB do Fundamental II, foi 

verificado que as mesmas demandavam reestruturação para adequação dos 

objetos de conhecimento dos seguintes componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências e Matemática. 

20 de setembro a 1º 

de outubro 

Alunos da Rede 

Municipal 

Jussyara 

Verônica 

Elaboração da nota de 

aplicação do SAEMB 

para professores e 

aplicadores do 2° ao 

9° Ano. 

Elaboração de instruções para aplicação das avaliações diagnósticas - 

SAEMB. 
04 a 08 de outubro 

Técnicos da 

SMECEL 

Coordenadores 

Pedagógicos das 

Unidades de 

Ensino 

Jussyara 

Verônica 

Zaira 

Elaboração do manual 

de instrução para os 

corretores das provas 

do 2º ao 5º ano e do 6º 

ao 9º ano. 

Elaboração de instruções para correção das avaliações diagnósticas - SAEMB. 04 a 08 de outubro 

Técnicos da 

SMECEL 

Coordenadores 

Pedagógicos das 

Unidades de 

Ensino 

Jussyara 

Verônica 

Zaira 

Aplicação SAEMB. Aplicação das provas em quatro dias. 19 a 22 de outubro 
Alunos da Rede 

Municipal 

Equipe 

Técnica 

SMECEL 

Elaboração do projeto 

de Matemática: 

ENTENDER COMO 

SE APRENDE PARA 

APRENDER COMO 

SE ENSINA 

Elaboração do projeto de formação continuada para professores de 

Matemática para ser enviado ao FNDE/MEC. 

O presente projeto será desenvolvido em 2022. 

28 e 29 de outubro 

Professores de 

Matemática da 

Rede Municipal 

Jussyara 

Isaac 
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Elaboração de 

Documentos para 

avalições SAEMB. 

Planilhas de Excel para alocação dos resultados das avaliações SAEMB de 

Matemática, Língua Portuguesa, Leitura e Produção textual do 2° ao 9° ano. 
04 a 08 de Outubro 

Alunos da Rede 

Municipal 
Marcio 

Separação e 

organização das 

provas por ano, 

componente 

curricular, turma e 

escola. 

Separação das provas de acordo com a escola, ano, turma e componente 

curricular. 
11 a 18 de outubro 

Equipe Técnica 

Pedagógica 

Equipe 

Técnica 

Pedagógica 

Aplicação da 

Avaliação Diagnóstica 

SAEMB 

A avaliação Diagnóstica foi organizada para aplicação em 4 dias obedecendo 

os critérios do COVID 19. 

Os técnicos da SMECEL foram os Coordenadores de aplicação ficando a 

responsabilidade de orientar os professores de como seria a aplicação das 44 

escolas de 2º a 9º ano: - De 2º a 5º ano: 83 turmas de 2º ano, 86 turmas de 3º 

ano, 82 turmas de 4º ano e 84 turmas de 5º ano, perfazendo assim um total de 

335 turmas. 

De 6º a 9º ano: 77 turmas de 6º ano, 84 turmas de 7º ano, 67 turmas de 8º ano 

e 66 turmas de 9º ano, perfazendo assim um total de 294 turmas. 

Período: 19 à 

22/10/2021 

Carga Horária: 32h 

Equipe Técnica  da 

SMECEL 
SMECEL 
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Ação 

 

Detalhamento da Ação  

 

Realização  

 

Público-alvo 

 

Responsáveis 

Parcerias 

Recebimento e 

conferência dos cartões 

resposta e das 

produções textuais. 

Conferência por escola, ano, turma e componente curricular das listas de 

presença e folha resposta. 

25 de outubro a 03 de 

novembro 

Alunos da Rede 

Municipal 

Jussyara 

Isaac 

Socorro 

Verônica 

PMA - Política 

Municipal de 

Alfabetização 

Elaboração do Plano Municipal de Alfabetização do município de Barreiras 

e Plano de Ação para aplicação deste no município. 

O presente projeto será desenvolvido em 2022. 

Outubro e novembro 

Professores 

alfabetizadores 

lotados nas turmas 

de 1º e 2º anos. 

Jarildes 

(coord) e 

Professores 

Formadores  

Preenchimento do PAR 

– Plano de Ação 

Articulado/2021 

Indicação de recursos para as SEM- Sala de Recursos Multifuncionais e 

proposta de formação da Educação Especial. 

Outubro de 2021. 

Informações virtuais 

na página do PAR. 

Subdiretoria de 

Acessibilidade e 

Inclusão. 

SMECEL – 

Diretoria 

Pedagógica e 

Subdiretoria de 

Acessibilidade 

e Inclusão. 

Tabulação dos 

resultados das 

avaliações SAEMB. 

Organização dos dados em planilha de Excel das devolutivas das avaliações 

de Matemática, Língua Portuguesa, Leitura e Produção textual do 2° ao 9° 

ano. 

08 a 12 de novembro 

do 2° ao 5° ano 

25 a 30 de novembro 

do 6° ao 9° ano 

Alunos da Rede 

Municipal 
Marcio 

Análise dos resultados 

das avaliações 

SAEMB. 

Confecção de gráficos dinâmicos por turmas, escolas do 2° ao 5º dos 

componentes de Língua Portuguesa e Matemática do 6º ao 9° ano – Produção 

textual. 

08 a 12 de novembro 

do 2° ao 5° ano 

Alunos da Rede 

Municipal 

Marcio 

Isaac 
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Relatório técnico 

SAEMB. 

Elaboração do relatório técnico da aplicação e resultados do SAEMB 2021 - 

do 2° ao 5º dos componentes de Língua Portuguesa e Matemática do 6º ao 9° 

ano – Produção textual.. 

14 a 16 de dezembro 
Alunos da Rede 

Municipal 

Marcio 

Verônica 

Jussyara 

Naiade 

 

Elaboração do texto: 

Temas 

Contemporâneos 

Transversais (TCTs) 

Produção do texto Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) para 

disponibilizar aos coordenadores atendendo a uma orientação da BNCC que 

orienta incorporar aos currículos e as propostas pedagógicas a abordagem de 

temas contemporâneos. 

22, 23 e 24 de 

novembro 

Coordenadores da 

rede municipal de 

ensino. 

Jussyara 

Leitura e revisão da 

Proposta Curricular de 

Matemática 1° ao 9º 

ano. 

Após realização das seleções das habilidades previstas nos trimestres, foi 

observado inconsistências na Proposta Curricular de Matemática 1º ao 9º ano. 

Objetivando sinalizar tais incoerências para facilitar a revisão da proposta. 

De 25/10 a 05 de 

novembro 

Professores da 

Matemática da 

Rede. 

Jussyara 
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Ação Detalhamento da Ação  Realização  Público-alvo 
Responsáveis 

Parcerias 

Revisão da Proposta 

Curricular de Língua 

Portuguesa e Redação 

Após realização das seleções das habilidades previstas nos trimestres, foi 

observado inconsistências na Proposta Curricular de Língua Portuguesa. 

6º ao 9º ano. 

Realização de coordenações coletivas virtuais semanais com comissão de 

professores da área de linguagens para análise, discussão, sinalização e ajustes 

na proposta curricular de Língua Portuguesa e Redação. 

Novembro 

Professores dos 

componentes 

curriculares Língua 

Portuguesa e 

Redação da Rede 

Municipal de 

Ensino. 

Jarildes e 

Socorro 

Revisão da Proposta 

Curricular de 

Matemática 

Após realização das seleções das habilidades previstas nos trimestres, foi 

observado inconsistências na Proposta Curricular de Matemática - 1º ao 9º 

ano. 

Realização de coordenações coletivas virtuais semanais com comissão de 

professores para análise, discussão, sinalização e ajustes na proposta curricular 

de Matemática. 

Novembro 

Professores do 

componente 

curricular 

Matemática da Rede 

Municipal de 

Ensino. 

Valesca e 

Jussyara 

Formação do 

Laboratório de 

Robótica. 

Treinamento com professores no laboratório de robótica da Escola Municipal 

Celso Barbosa dos Santos para apresentação dos kits e programação sobre a 

Robótica. 

30 de novembro e 

02 de dezembro 

Professores de 

Matemática das 

escolas: 

Escola Mun. 

Mirandolina Ribeiro 

Macedo, Escola 

Mun.Celso Barbosa 

dos Santos e Escola 

Mun. Professor 

Itaraju Queiroz 

Santos. 

Aldeci 

Jussyara 

Execução do 

Programa Brasil na 

Escola cujo objetivo é 

induzir e promover 

O Plano de Atendimento foi feito pela gestão do Colégio de Aplicação Otávio 

Mangabeira conforme orientações do PDDE INTERATIVO.  

 

No momento apenas referida escola foi contemplada.  

Novembro 

Colégio de 

Aplicação Octávio 

Mangabeira Filho 

Jarildes 
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estratégias e inovações 

para assegurar a 

permanência, as 

aprendizagens e a 

progressão 

Estabelecimento de 

estratégias para 

alcançar as metas 2 e 7 

do PNE, de que trata o 

Anexo à Lei 13.005, de 

2014. 

 

Ação Detalhamento da Ação  Realização  Público-alvo 
Responsáveis 

Parcerias 

Formação do 

Laboratório de 

Ciências. 

Treinamento com professores no laboratório de ciências da Escola Municipal 

Professor Itaraju Queiroz Santos para apresentação dos kits e programação 

sobre a Robótica. 

1º de dezembro 

Professores de 

Ciências das escolas: 

Escola Mun. Profº 

Itaraju Queiroz 

Santos e Centro 

Educacional Luiz 

Viana Filho. 

Jussyara 

Márcio 

Assessoria aos 

coordenadores 

pedagógicos 

Atendimento presencial ou remoto aos coordenadores pedagógicos das 

unidades de ensino da rede ou na SMECEL. 
Diariamente 

Coordenadores 

pedagógicos 

Equipe técnica 

pedagógica 

Flexibilização 

curricular. Estratégias 

para priorizar 

competências - Mapa 

Apresentação aos professores da Educação Especial a metodologia ativa de 

Mapa de foco com a finalidade de realizar adaptações curriculares com base 

na BNCC utilizando a flexibilidade e priorizando os conteúdos básicos do 

currículo da rede de ensino. 

Durante o ano 

letivo 

Reuniões de 

coordenação 

Alunos, professores 

da Sala Comum e 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Professores da 

SRM e 

SMECEL 

/Subdiretoria 

de 
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de Foco. (Remoto e 

hibrido) 

Sala do Facebook, 

google mett, 

Whatsapp. 

Acessibilidade 

e Inclusão 

Acompanhamento da 

Aprendizagem na 

Educação Especial 

Realização de encontros virtuais e presenciais com pequenos grupos de 

professores para realizar monitoramento do processo de aprendizagem dos 

alunos e resultados das avaliações dos planos de desenvolvimento individuais 

(PEI). 

Durante o ano 

letivo. Reuniões 

pelo Meet, 

Educanet, sala do 

face, presenciais 

pequenos grupos 

Professores SC/AEE 

e famílias. 

SMECEL/SAI 

Eliene 

Fernandes, 

Elenice 

Ribeiro. 

Rede colaborativa 

Escolas Nucleadas 

Compartilhando 

saberes e práticas da 

Educação Inclusiva 

O estudo se deu remotamente pelo grupo do Whatsapp e priorizamos os 

cuidadores com a intenção de fornecer informação acerca do atendimento aos 

alunos da educação especial. Conteúdos multiplicados virtualmente: 

Conceitos e fundamentos da educação inclusiva; Desenho Universal da 

Aprendizagem; Saberes e práticas na deficiência física; Adaptação de 

recursos; comunicação alternativa. 

Durante o ano 

Letivo nas 

plataformas do 

facebook, Google 

Mett e Whatsapp 

Professores do AEE. 

Cuidadores 

Interpretes 

Famílias 

SMECEL/Dire

toria 

Pedagógico/Su

b. 

Acessibilidade 

e Inclusão. 

Funcionamento do 

CEFAEE 

Atendimento 

Psicopedagógico. 

Construindo uma 

coletividade inclusiva. 

O atendimento segue o protocolo descrito no PPP do CEFAEE e parte da 

necessidade dos alunos na escola comum com base no preenchimento da ficha 

de referência pedagógica. Estes são encaminhados para avaliação diagnóstica 

educacional realizado pelas psicopedagogas. 

Durante todo o ano 

letivo. 

CEFAEE DR. 

RENATO 

GONÇALVES 

Alunos, Pais, 

Coordenadores, 

Professores. 

SMECEL/Dire

toria 

Pedagógica/Su

b. De 

Acessibilidade/ 

CEFAEE 

Equipe 

Multiprofissio

nal 
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Registro fotográfico das ações pedagógicas 

Jornada Pedagógica 

 

 

      

 

 



 

Página 238 de 339 

Formação para professores: Laboratório de Robótica 
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Tempo de aprender: reunião com professores de escolas participantes do programa 
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SAEMB – Sistema de Avaliação do Ensino do Município de Barreiras 
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AEE 
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Anexo I: Documento de orientações para atividades híbridas 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ATIVIDADES REMOTAS – HÍBRIDAS 

A pandemia impôs a todos nós o distanciamento social. Em nosso município Barreiras-BA, a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e lazer suspende as aulas presenciais e propõe 

por intermédio da Diretoria Pedagógica aulas remotas. Passamos a vivenciar o ambiente 

tecnológico para compartilhar conteúdo, informação e dar continuidade ao processo de 

aprendizagem dos alunos. Todas as medidas sanitárias foram tomadas no intuito de evitar o 

contágio do Covid-19, o principal objetivo nesse momento é preservar a vida.  

A Educação Especial – Subdiretoria de Acessibilidade e Inclusão, pensando em reduzir os 

prejuízos causados aos nossos alunos pelo distanciamento e as dificuldades que são peculiares, 

adota como princípio das atividades desenvolvidas pelo Atendimento Educacional Especializado 

o trabalho colaborativo balizando nossa conexão com alunos e famílias. 

 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E O TRABALHO COLABORATIVO 

NAS ATIVIDADES REMOTAS 

No período de atividades remotas o atendimento educacional especializado desempenha um papel 

fundamental que é o de identificar e eliminar ou minimizar as barreiras no processo de 

aprendizagem dos alunos, inclusive no acesso. Complementa as atividades com recursos 

pedagógicos acessíveis, organizados especificamente de acordo a individualidade de cada aluno 

explicita no PDI que foi reestrutura para atender o novo formato. 

Para o ensino remoto o AEE levou em consideração o que está disposto na LBI nº 13.146/2015 

nos termos do artigo 3º, inciso III, IV e VI, considerando as adaptações razoáveis como ajustes 

adequados, visando garantir o direito de igualdade e oportunidade para o aluno público alvo da 

EE. 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e 

inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao 

acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, 

classificadas em: 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, 

a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade 

de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades 

fundamentais; 
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Nessa observância, enfatizamos que na elaboração do plano de desenvolvimento individual (PDI), 

deverá constar a produção de recursos, as adaptações razoáveis, estratégias e adequações para 

subsidiar o público alvo da Educação Especial, assegurando o acesso ao currículo no ensino remoto 

e hibrido.  

É importante mencionar que continuaremos trabalhando com as atividades pedagógicas 

modulares, construção de jogos e literatura acessível, também definida no PDI e elaborada pelos 

professores especializados da sala de recursos multifuncionais em colaboração com os professores 

da sala de aula comum. Para os alunos com diagnóstico de altas habilidades ou superdotação os 

profissionais do CEFAEE irão ofertar atendimento remoto visando realizar avaliação diagnóstica 

com aplicação dos protocolos indicados pela SAE/AHS e compartilhado com professores de SC. 

Todo o trabalho do AEE e sala comum só é possível dentro de uma rede que se articula 

colaborativamente, de modo, salientamos a necessidade da continuidade de articulação entre os 

especialistas e os demais professores no horário de AC virtual, individual ou coletiva. No 

compartilhamento colaborativo os professores atuam junto viabilizando a construção de 

conhecimento e possibilitando a continuidade no processo de aprendizagem dos alunos. Nesse 

sentido as tecnologias assistivas deverão ser usadas atendendo a diversidade de saberes e 

considerando as especificidades dos alunos com deficiência ou TEA. 

De acordo as adaptações razoáveis indicadas na LBI/2015 o planejamento e atividades 

pedagógicas remotas ou em módulos deverão considerar as seguintes orientações: 

1. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individualizado (p.25), Estudo de caso (p.16) ou 

Plano de Ação (15) deverão considerar as adequações necessárias no formato remoto e/ou híbrido; 

2. A mediação dos pais ou responsáveis observando o grau de autonomia do aluno na execução 

das atividades remotas ou modulares; 

3. O planejamento do professor observando os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

necessários à execução das atividades. 

4. O acompanhamento das atividades observando a conexão remota e o retorno dos módulos; 

5. A avaliação (p. 38) das atividades observando os objetivos previstos no PDI e a articulação com 

professores da SC no acompanhamento das aprendizagens curriculares; 

6. O professor especialista do AEE terá a incumbência de produzir e orientar sobre a necessidade 

do uso de recursos de acessibilidade; 

7. Os professores das SRM e do CEFAEE deverão utilizar dos meios tecnológicos para 

acompanhar, assessorar e orientar a equipe pedagógica na organização das atividades remotas. 

 

Sugestões para o trabalho remoto com alunos TEA: 

 

Compartilhamos algumas sugestões que possibilita uma maior participação do aluno TEA no 

processo de atividades remotas. Ressaltando o respeito a individualidade, observando que cada 

aluno com autismo tem sua maneira particular de se comportar e interagir. Nesse sentido, 

realçamos que estamos disponibilizando sugestões. 

1. Dialogar com a família, verificando sobre a rotina e a dinâmica que melhor se adequa ao aluno;  

2. Verificar se existem barreiras comunicacionais e quais são para definir a comunicação 

alternativa, aumentativa se for o caso;  

3. Escolher junto com professor e família o conteúdo e método a ser usado;  

4. Expressar as regras, normas ou rotinas escritas, em desenhos de acordo a particularidade do 

aluno;  
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5. Relacionar as atividades à área de interesse do aluno;  

6. Usar as habilidades acadêmicas privilegiando os estilos de aprendizagem e adequar aquilo que 

é funcional;  

7. Utilizar estratégias baseadas no concreto;  

8. Fazer uso de estímulos visuais, esquemas, mapas, listas, figuras, fotos;  

9. Manter ambiente virtual calmo diminuir a quantidade e aumentar a qualidade dos estímulos;  

10. Explicar a atividade em passos tranquilos para que ele possa concluir 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=pt_BR&gl=US 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=pt_BR&gl=US  

https://play.google.com/store/apps/dev?id=5953899060857093739&hl=pt_BR&gl=US  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educaPix.Anatomix 

 

Sugestões para o trabalho remoto com alunos com Deficiência Visual: 

 

O trabalho com os alunos da deficiência visual no âmbito das atividades remotas deve considerar 

o nível individual de cada aluno, a proposta do PDI e o currículo previsto para o ano em curso. 

Enfatizamos a necessidade o estabelecimento da linha de conexão, plataformas ou aplicativos 

respeitando as necessidades e especificidades de cada estudante com deficiência visual (baixa 

visão e cegos). Verifica-se a necessidade de propor aulas remotas orientadas por áudio descrição 

seguindo a proposta do CC (se for o caso) com temas, aulas e conteúdos da classe comum. 

Para os alunos que não tiverem acesso a computador e/ou internet, orientamos a oferta das 

atividades modulares, com a mesma organização do PDI em relação a acessibilidade: que sejam 

ampliadas e/ou adequadas em Braille, os jogos adequados com acessibilidade e a literatura quando 

possível em áudio. Ver a possibilidade de ofertar os livros didáticos em formato EPUB já 

solicitados pela escola. 

O Portal Assistiva® TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO – Traz conceituações esclarecimentos sobre 

Tecnologia Assistiva (TA) para a inclusão de pessoas com deficiências na educação, no trabalho, 

no lazer, na cultura, na sociedade. 

O Portal: Sobre a Deficiência Visual aborda além de notícias; textos didáticos; cegueira e 

literatura; cinema e cegueira; arte e cegueira. Click no calendário de atualização para ver as 

possibilidades. 

http://www.deficienciavisual.pt/index.html 

 

Sugestões para o trabalho remoto com alunos com Deficiência Auditiva e Surdez: 

Com as atividades remotas o processo ensino-aprendizagem continua acontecendo virtualmente e 

modular utilizando ferramentas digitais por plataforma online, com inserção de atividades de 

desenvolvimento educacional, com a participação de interpretes que deverão cumprir tempo de 

acesso remoto junto com o professor. Os conteúdos seguirão a proposta curricular comum, 

considerar adequações do contexto. Vejam algumas dicas: 

1. Adotar alternativos para os conhecimentos em diferentes disciplinas, traduzidos em 

2. Libras; 

3. Motivar os alunos a pesquisa em sites e links melhorando o desenvolvimento da aprendizagem; 

4. Facilitar a aquisição de novo vocabulário, mediando a aquisição da leitura e escrita da Língua 

Portuguesa, de forma interdisciplinar; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.velociteam.pictoTEA&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dokye.abcautismo&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/dev?id=5953899060857093739&hl=pt_BR&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educaPix.Anatomix
http://www.deficienciavisual.pt/index.html


 

Página 245 de 339 

5. Propor atividades de escrita contextualizada, usando imagens visuais e de todo tipo de 

referências; 

6. Realizar a leitura junto à família, dos materiais de estudo, relacionando o conteúdo ao vocábulo 

do contexto e interesse do aluno; 

7. Por meio de atividades como histórias em quadrinhos, explorar a sequência das gravuras, 

análise com rótulos, calendários, cartões, convites, anúncios, slogans, cartazes, folhetos, bem 

como a riqueza dos detalhes e suas cores. 

 

Sugestões para o trabalho remoto com alunos com Deficiência Intelectual e Física: 

 

De acordo a atribuição dos professores do AEE com alunos DI, é pertinente chamar atenção para 

o trabalho que atenda as particularidades dos alunos e o compartilhamento de informações com os 

professores da sala de aula comum, salientando o foco nas habilidades e estilo de aprendizagem 

de cada aluno. Nesse sentido recomendamos: 

1. Planejar a aula em articulação com o professor da SC, orientando e colaborando na adequação 

das atividades, literatura e confecção de jogos; 

2. Assegurar que as adequações nos recursos pedagógicos estejam relatadas no PDI do aluno, no 

estudo de caso e com a colaboração dos familiares na execução de acordo o grau de autonomia de 

cada um. 

3. Verificar sempre quais recursos será necessário na execução das atividades e se dispõe de 

acessibilidades; 

4. Usar recursos tecnológicos: imagens, fotos, vídeos, podcasts, animações, jogos; 

5. Responsabilizar-se junto com a equipe gestora administrativa e pedagógica pelo levantamento 

de dados e monitoramento da frequência dos alunos; 

6. Elaborar os módulos quinzenais que atendam as dificuldades individuais dos alunos; 

 

Confiram sites de instituições e aplicativos que podem colaborar no processo remoto inclusivo: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do;jsessionid=C5E07CA4C2FD

35CAD90B93E9607EF0AC 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game 

https://assistiva.com.br/tassistiva.html 

https://classroom.google.com/ 

https://www.movimentodown.org.br/educacao/educacao-e-sindrome-de-down/ 

https://diversa.org.br/noticias/ 

http://%20http//cmais.com.br/vilasesamo/colecaoincluirbrincando 

http://www.multirio.rj.gov.br/ 

http://www.escolagames.com.br/ 

Sugestões para o trabalho com alunos em regime domiciliar: 

1. Identificar os alunos com problemas de saúde grave, deficiência ou transtornos que requeira 

que permanecem o atendimento educacional especializado domiciliar; 

2. Reordenar a dinâmica de atendimento especializado com suporte de acordo com as 

necessidades de cada um; 

3. Dialogar com os profissionais da Saúde e pais visando coletar informações sobre as 

possibilidades, restrições e uso de ferramenta com acessibilidade para a realização do AEE; 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do;jsessionid=C5E07CA4C2FD35CAD90B93E9607EF0AC
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do;jsessionid=C5E07CA4C2FD35CAD90B93E9607EF0AC
http://alfabetizacao.mec.gov.br/grapho-game
https://assistiva.com.br/tassistiva.html
https://classroom.google.com/
https://www.movimentodown.org.br/educacao/educacao-e-sindrome-de-down/
https://diversa.org.br/noticias/
http://www.multirio.rj.gov.br/
http://www.escolagames.com.br/
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4. Nesse contexto as atividades deverão ser entregues em envelopes lacrados à família com 

estabelecimento de prazos para entrega, arquivamento e análise no retorno das aulas no sistema 

hibrido; 

5. As orientações das atividades deverão ser feitas por meio de vídeo aulas e enviadas à família/ e 

ou responsável por meio dos canais de comunicação especificada pela família em acordo com os 

professores. 

6. Estar atento aos protocolos da saúde reverentes ao covid-19 e nos casos omissos, informar a 

SMECEL/SAI. 

Diretoria de Alimentação Escolar 

Acompanhamento gerencial 

1. Legislação – Conforme lei nº 11.947/2009 executora do PNAE – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de 

alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares 

saudáveis, contribuindo pra o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 

rendimento escolar, em conformidade com sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos 

que necessitam de atenção específica.  

2. Liberação de recursos – A liberação de recursos para execução do PNAE ocorre conforme 

Demonstrativo Sintético Anual. O repasse total do FNDE foi de R$ 2.403.313,00 (dois milhões, 

quatrocentos e três mil, trezentos e treze reais). Anexo I. 

Compra de gêneros alimentícios 

A compra dos gêneros alimentícios é realizada após formalização do processo de licitação anual, 

conforme Lei Nº 8.666/93.  

As solicitações mensais de gêneros alimentícios são realizadas após elaboração do cardápio pela 

nutricionista Responsável Técnica - RT do município. Para o levantamento quantitativo, 

considera-se a per capita, que corresponde ao total de alunos cadastrados no censo, bem como 

especificidades legais do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – para o 

atendimento das modalidades contempladas: Creche, Pré-Escolares, Ensino Fundamental, EJA e 

AEE. 

O total de 24.736 alunos da rede municipal de ensino distribuiu-se, por modalidade, da seguinte 

forma: 

MODALIDADE QUANTIDADE 

Creche 1.690 

Pré-Escolar 3.082 

Ensino Fundamental 18.639 

EJA 917 

AEE  408 
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Para a rotina mensal de compras com fornecedores, os pedidos são entregues na forma de 

Solicitação de Despesas, diretamente, ao Setor de Compras, que elabora a Requisição e a envia 

aos fornecedores. A nota fiscal, emitida a partir da Requisição, é encaminhada para o financeiro 

para repasse de recursos.  

O primeiro pedido foi realizado no mês de janeiro, no entanto, a partir do Decreto Nº 66/2021, as 

aulas presenciais foram suspensas em virtude das medidas emergenciais de enfrentamento e 

diminuição dos riscos de contaminação pela COVID-19.  

Em fevereiro, os itens de alimentação escolar foram recolhidos das escolas e, com compra 

complementar realizada em março, desenvolveu-se o projeto Alimentação Escolar em Casa, 

elaborado a partir da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, que autorizou, em caráter excepcional, 

durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 

pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE na forma de kits. 

As compras foram retomadas em setembro, quando o Decreto nº 208/2021, determinou 

autorização do retorno paulatino das aulas presenciais no município (dia 08/09/2021 para as 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, dia 13/09/2021 para Séries Finais Ensino Fundamental 

e EJA e em 20/09/2021 para Educação Infantil), operando, ainda, em regime escalonado e com 

atendimento de apenas 50% do alunado.  

O reestabelecimento do atendimento a 100% dos escolares da Rede Municipal ocorreu em 08 de 

Novembro.  

Para o atendimento anual, que contou também com a distribuição de Kits, foram realizadas 06 

(seis) compras totalizando R$ 2.810.465,70 (dois milhões, oitocentos e dez mil, quatrocentos e 

sessenta e cinco reais e setenta centavos), distribuídos da seguinte forma:  

 

 

FORNECEDORES  JANEIRO MARÇO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Agricultura Familiar - - - 52.780,00 57.377,19 148.104,00 

Agricultura Familiar - - - 14.490,00 8.715,00 724,9 

Agricultura Familiar - - - 3.870,00 2.365,00 2.365,00 

Agricultura Familiar - - - 16.140,00 1.355,50 - 

Agricultura Familiar - - - 6.300,00 11.610,00 - 

Agricultura Familiar - - - 4.326,50 2.365,00 - 

Agricultura Familiar - - - 4.221,50 5.840,00 - 

Carlos Vieira 19.308,96 1.615,00 212.479,39 10.731,04 217.422,58 105.237,00 

Fred Jordão 24.965,00 - 41.768,51 8.518,00 40.485,00 62.518,40 

Mega 72.173,80 - 145.369,81 51.425,61 193.237,40 168.704,07 

Neuza (BONZÃO) - - - - 35.868,76 41.706,20 

Silvania Valois 252.281,32 22.179,20 182.767,37 82.603,97 377.448,47 96.701,25 

TOTAL MÊS 368.729,08 23.794,20 582.385,08 255.406,62 954.089,90 626.060,82 

Recebimento/distribuição/controle de estoque/depósito 

O recebimento das mercadorias é realizado conforme entrega dos fornecedores, sendo os itens 

armazenados no depósito da alimentação escolar de acordo sua capacidade.  
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A organização da distribuição obedece a 12 rotas, sendo 05 rurais (atendendo a 26 unidades) e 07 

urbanas (atendendo a 51 unidades).   

O controle de estoque é realizado através de planilhas com controles de saldos. Sua atualização 

ocorre conforme lançamento de entradas de itens e saídas, organizadas conforme rotas para 

Unidade Escolares a serem atendidas. 

O armazenamento dos itens alimentícios no depósito ocorre de forma: Primeiro que Vence, 

Primeiro que Sai (PVPS), em pallets de polipropileno, estantes, freezers e Câmara Fria, mantendo 

sempre as normas de armazenamento conforme RDC 216/2004. 

A câmara fria, utilizada para acondicionar as proteínas congeladas, começou a ser utilizada em 

agosto, após instalação do piso.  

Entre os meses de agosto e setembro, a estrutura do depósito de alimentação foi reformada, com 

reparos no teto, nas calhas e tubulações para escoamento da água; instalação de grades e telas nas 

portas e janelas; transferência da copa (minimizando fluxo de pessoas através do espaço de 

armazenamento de alimentos), revisão de encanações, fiações elétricas e pintura.   

O partir do projeto Alimentação Escolar Em Casa, distribuíram-se 1.959 Kits entre os dias 26/04 

e 03/05/2021. 

Para análise global deste processo, segue discriminação das entregas e recolhimentos na tabela 

abaixo: 

 

Unidade Escolar 
Modalida

de 

Qtde 

alunos 

Qtde 

kits 

Data do 

envio 

Quant. 

recolhida 

Data do 

recolhime

nto 

E M Adroaldo Fernandes 

Morais 
Integral 280 280 29/03 53 26/04 

E M Paulo Freire Integral 194 194 12/04 20 03/05 

C.Educ.Sagrado Coração 

de Jesus 
Creche 106 106 12/04 15 03/05 

C. Educ. Inf. Encanto de 

Criança 
Creche 117 110 13/04 09 03/05 

Escola CAIC Creche 146 130 14/04 37 30/04 

C. Educ. Inf. João Paulo II Creche 213 200 14/04 38 03/05 

C. Mun. de Educ. Inf. 

Ribeirão 
Creche 105 90 15/04 18 03/05 

C. Educ. Inf. N. Sra. Das 

Graças 
Creche 136 120 15/04 0 30/04 

C. Mun. de Educ. Inf.  

Rosália 
Creche 142 130 16/04 0 30/04 

Creche Tia Clarice Creche 118 100 16/04 0 03/05 

C.M.E.I São Francisco de 

Assis 
Creche 

297/365

* 
154 16/04 15 30/04 

Escola Municipal São José Creche 231 231 30 29 03/05 

Totais: 1845  234  
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A partir do recolhimento de 234 Kits, procederam-se novos envios atendendo a outras unidades 

escolares, conforme descrição abaixo: 

Unidade Escolar Modalidade 
Quant.de 

alunos 

Quant. 

de kits 

Data do 

envio 

E.M. Antônia Matos  Creche  43 43 05/05 

 

E. M. P. Médice 
Educ. Inf. 93 93 11/05 

  07 07 14/05 

 

Escola CAIC 
Educ. Inf. 140 130 11/05 

   10 14/05 

Creche Tia Clarice Creche - 1 11/05 

E.M. Sto Antônio da Tabua Seriada 19 19 13/05 

E.M. Duque de Caxias Seriada 22 22 13/05 

E. M. Sagr Cor. De Maria Seriada 31 31 13/05 

Totais: 234 + 114 = 348 

Acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE 

Técnico / representante da SMECEL no CAE: Titular: Jader Araújo Passos / Suplente: Eduardo 

de Almeida Dias  

Objetivo do CAE: Os CAEs têm como principal função zelar pela concretização da alimentação 

escolar pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que complementa o 

recurso dos Estados, Distritos Federais e Municípios, para a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE. 

Pontos para Acompanhamento / Articulação com o CAE: 

 Renovação do CAE no SIMEC – PAR: Validade Quadriênio: 27/04/2021 a 27/04/2025 

Membros 
Entidade / Categoria que 

representa 

Titular:  Jader Araújo Passos 

Suplente:  Eduardo de Almeida Dias 
Poder Executivo 

Titular:  Eva da Silva Pais 

Suplente:  Luzimar Pereira dos Santos 
Sociedade Civil 

Titular:  Juscineide Macedo de Souza  

Suplente:  Carlos Abdon Quirino 
Sociedade Civil 

Titular:  Maria da Conceição Pinheiro dos Santos 

Suplente:  Nadja Sueli Araujo de Souza 
Trabalhadores da Educação 

Titular:  Ana Maria de Alencar Vieira 

Suplente:  Edila Alves Pinheiro Dias 
Trabalhadores da Educação 
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Titular:  Leandro Bispo dos Santos 

Suplente:  Joice Oliveira Simões 
Pais de Aluno 

Titular:  Valterci Barbosa Gomes Pais de Aluno 

 Espelho do CAE – Consulta – São dados e informações sobre o mandato de membros titulares 

e suplentes que compõe o Conselho de Alimentação Escolar. 

 Acesso ao CAE virtual – Nesta informação só o Presidente tem acesso para envio de prestação 

de contas referente à Alimentação escolar.   

 Informe CAE – Informe CAE Nº 5/2021 Trata dos Conselheiros e Conselheiras da Alimentação 

Escolar. 

 Informe CAE – Informe CAE Nº 6/2021 Trata das recomendações para execução do PNAE no 

retorno às aulas presenciais. 

 Cartilhas e documentos – CAE – Os documentos estão arquivados no depósito da Alimentação 

escolar. 

 Envio de documento com PROTOCOLOS DE INSTRUÇÃO DE TRABALHO DAS 

MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (Merendeiras) (12/11/2021). 

 Curso EAD para Conselheiros e PNAE – São dois cursos pelo Programa Formação pela Escola 

– PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, Permite a aquisição de informações e 

construção de conhecimentos teóricos – práticos que fundamentam sua compreensão e atuação, de 

forma eficiente e eficaz, na operacionalização, no controle social e no acompanhamento do PNAE. 

 CSC – Controle Social para Conselheiros – Aborda o tema de acompanhamento e controle 

social em relação às políticas públicas educacionais.  

 Registros de ocorrências do CAE – Devido ao curto período de aulas presenciais neste ano de 

2021, o CAE – Conselho de Alimentação Escolar realizou um número reduzido de visitas às 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, totalizando 07 (sete), no entanto, não houve 

motivo para registro de nenhuma ocorrência relacionada às atribuições deste conselho.  

 Devolutiva de demandas oriundas de fiscalização – Com a ausência de registros após realização 

de fiscalizações, a Diretoria de Alimentação Escolar não necessitou dar a este conselho nenhuma 

devolutiva de demandas de fiscalização. 

Alimentação e nutrição: nutricionista responsável técnico 

As ações de alimentação e nutrição que abrangem o PNAE foram realizadas no mês de Março, 

com a execução do projeto Alimentação Escolar em Casa, coma distribuição e kits.  

Presencialmente, a ações formam retomadas a partir do mês de setembro, seguindo o Plano de 

Segurança Sanitária Escolar com retomada cautelosa, visando atender presenciais 50% diário da 

capacidade dos alunos. Sendo assim, a alimentação escolar foi ofertada, até outubro, para atender 

aos 50% presenciais diários. O cardápio foi planejado conforme preconiza o PNAE, visando 

igualdade e seguindo com alimentos variados e seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 

hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos e 

para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de 

saúde.  

Nos meses de novembro (a partir do dia 08) e dezembro, os cardápios e quantitativos enviados às 

Unidades Escolares, atenderam a 100% dos escolares em todos os níveis (Educação Infantil, 

Ensino Integral, Ensinos Fundamental – seres iniciais e finais e EJA).   
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Foram realizadas 16 visitas técnicas, sendo 11 (onze) em Unidades Escolares de Ensino Infantil, 

01 (uma) em Escola Integral e 04 (quatro) em escolas de Ensino Fundamental.  

Gestão de cardápios 

Foi elaborado cardápio pelo nutricionista RT, considerando o emprego da alimentação 

saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a 

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, atendendo as necessidades 

nutricionais dos alunos em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde e 

considerando as mudanças previstas nas normativas gerais do Decreto Legislativo Nº 06 de 

20 de março de 2020.  

A distribuição dos alimentos segue os seguintes horários:  

 Creche: 8h - café da manhã; 11h - almoço; 14h - lanche; 16h30min - jantar;  

 Integrais: 9h - lanche; 12h - almoço; 15h - lanche;  

 Fundamental: Matutino 9:h / Vespertino 15:h;  

 EJA: 20h - lanche. 

Em virtude da pandemia foram montados kits para Alimentação Escolar em Casa, 

planejados pela equipe de nutrição com base em cálculos de per capita e cardápios proposto, 

com itens em conformidade com as orientações do PNAE, com alimentos com maior 

durabilidade, seguindo o mesmo padrão do cardápio de alimentação oferecida nas escolas.  

Educação alimentar e nutricional - EAN  

Na execução do Projeto Alimentação Escolar em Casa – entrega de folheto contendo orientações 

de prevenção a contaminação pelo coronavírus (COVI-19), sobre higiene pessoal, limpeza e 

desinfecção de alimentos e utensílios.  

Elaboração do Projeto Sinal Verde, que, considerando a intersetorialidade como mecanismo 

preponderante, objetiva integrar atores sociais envolvidos na execução do PNAE, através de 

relações recíprocas de comprometimento com uma mudança de paradigmas atrelados à Educação 

Alimentar, desde a produção até o consumo, tendo a Diretoria de Alimentação Escolar como 

agente (intencional) mediadora, com previsão de execução em 2022. 

Elaboração do Projeto: “Alimentação Escolar de Qualidade: apenas direito ou também 

dever?”, com ações propostas para todos os níveis de ensino, com previsão de execução em 2022. 

Informativo para gestores (as) tratando das Proibições na rotina alimentar e nutricional em Creches 

(crianças de até 03 anos), contendo elucidações sobre Resolução CD/FNDE Nº 6/2020. 

Treinamento Interno – Uma palestra, dividida em 2 etapas: O que é a DAE – Diretoria de 

Alimentação Escolar? / Conhecimentos específicos para Manipuladores de Alimentos (Higiene e 

Ergonomia) 

Ciclo de 11 palestras presenciais para pais ou responsáveis de crianças de creches para 

apresentação das Proibições na Rotina Alimentar e Nutricional em Creches (crianças de até 03 

anos), contendo elucidações sobre Resolução CD/FNDE Nº 6/2020, entre os dias 22/10/2021 e 

09/11/2021. 
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Elaboração de projeto de intervenção “Estratégias de Educação Alimentar e Nutricional para 

Capacitação de Merendeiras da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Barreiras”, com previsão 

de execução em 2022. 

Palestra Alimentação Transformadora: uma ação de educação alimentar para alunos da rede 

municipal de ensino da Cidade de Barreiras, realizada na Escola Municipal Octávio Mangabeira, 

em 14/12/2021. 

Gestão da agricultura familiar 

Participação na Oficina Regional para o Levantamento da Demanda da Alimentação e da Produção 

da Agricultura Familiar para a Melhor Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE (20 e 21/05/2021) 

Visitas aos produtores da Agricultura Familiar, (04/08/2021 e 25/10/2021) em parceria com 

técnicos da Secretaria da Agricultura para cadastramento dos produtores no Programa Vale 

Produtivo.  

Prorrogação de prazo aos contratos e reequilíbrio econômico-financeiro em 27/09/2021, com 

vigência até maio de 2022. 

Compras para composição de cardápios em outubro (R$ 102.128,00), novembro (R$ 89.627,19) e 

dezembro (R$ 151.193,90), totalizando R$ 342.949,09 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos 

e quarenta e nove reais e nove centavos). 

Campanhas educativas 

Distribuição de folheto contendo orientações de prevenção a contaminação pelo coronavírus 

(COVI-19), sobre higiene pessoal, limpeza e desinfecção de alimentos e utensílios.  

Entrega de informativo para gestores (as) tratando das Proibições na rotina alimentar e nutricional 

em Creches (crianças de até 03 anos), contendo elucidações sobre Resolução CD/FNDE Nº 

6/2020. 

Ciclo de 11 palestras presenciais para pais ou responsáveis de crianças de creches para 

apresentação das Proibições na rotina alimentar e nutricional em Creches (crianças de até 03 anos), 

contendo elucidações sobre Resolução CD/FNDE Nº 6/2020, entre os dias 22/10/2021 e 

09/11/2021. 

Apresentação de uma palestra sobre Alimentação Transformadora: uma ação de educação 

alimentar para alunos da rede municipal de ensino da Cidade de Barreiras, na Escola Municipal 

Octávio Mangabeira, em 14/12/2021. 

Articulação com instituições de ensino 

Houve 01 encaminhamento de estudante para estágio do Instituto Federal da Bahia – IFBA, do 

curso Técnico em Alimentos e 03 da Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB, acadêmicos 

do curso de Nutrição, sendo todos orientados para o conhecimento do dinâmica de funcionamento 

da Diretoria de Alimentação Escolar – DAE e levantamento de demandas para a elaboração – 

monitorada –  de projetos voltados para Educação Alimentar e Nutricional, bem como 

acompanhamento das nutricionistas em visitas técnicas 
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CAE – Conselho de Alimentação Escolar  

Apresentação do projeto Alimentação Escolar Em Casa, com aprovação e deliberação das 

etapas para a montagem e distribuição de Kits de Alimentação Escolar. 

 Reunião virtual foi realizada em 26/03/2021 no turno matutino às 10h com a pauta de análise 

do projeto Alimentação Escolar em Casa. 

Realização de Visitas técnicas, diligências e etc:  

 Neste ano de 2021 houve 07 (sete) visitas a Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 

sendo elas: CMEI Areolina, Caic, Escola Municipal Alberto Amorim, Escola Municipal Octávio 

Mangabeira, Escola Municipal Eudilton Miranda, Escola Municipal Valdete Piedade, realizadas 

entre os dias 29 e 30 de novembro, nos turnos matutino e vespertino; e 02 (duas) no Depósito de 

Alimentação Escolar, nos meses de setembro e novembro.  

Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último 

exercício? Foram realizadas neste ano de 2020 duas (02) reuniões por este Conselho de 

Alimentação Escolar.  

 1ª Reunião Virtual, para apresentação do Projeto Alimentação Escolar Em casa, no dia 

26/03/2021 às 10h. 

 2ª Reunião com ata de nº 05 foi realizada em 12/11/2021 no turno matutino às 09h30min com 

a pauta de mudanças na representação. 

Atas que permitam atestar as condições físico-estruturais da cozinha, higienização e 

acondicionamento dos alimentos. 

 Não foi elaborada nenhuma ata para esta tratativa. 

Avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como quantidade e qualidade, 

variedade, respeito aos hábitos locais e regionais, adequação ao horário, conservação e manuseio 

dos alimentos e condições higiênicas dos locais de preparo e serviço.  



 

Página 254 de 339 

Anexo I: Consultas Gerais Programa Nacional de Alimentação Escola
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Registro fotográfico das ações da Diretoria de Alimentação 

1. Treinamento Interno – DAE 

       
 

2. Visitas técnicas 
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1. Ciclo de Palestras com pais e responsáveis nas creches 
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1. Ação de Educação Alimentar e Nutricional – Escola Municipal Octávio Mangabeira 
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Diretoria de Gestão Escolar 

Identificação 

I.Órgãos Colegiados: 

a. Conselho Municipal de Cultura; 

b. Conselho Municipal de Educação; 

c. Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

d. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; 

II.Órgãos da Administração Direta: 

1. Gabinete do Secretário 

a) Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

b) Subsecretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

c) Assessoria Especial do Secretário; 

d) Gestor do Fundo Municipal de Educação; 

e) Gestor do Fundo Municipal de Cultura; 

f) Gestor do Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 

g) Secretário Administrativo; 

h) Assistente de Gabinete. 

2. Da Educação: 

2.1 Diretoria Pedagógico; 

2.1.1 Subdiretoria Pedagógica; 

2.1.2 Subdiretoria I de Educação Infantil; 

2.1.3 Subdiretoria I de Ensino Fundamental; 

2.1.4 Subdiretoria I da EJA; 

2.1.5 Subdiretoria I da Educação do Campo; 

2.1.6 Subdiretoria I de Acessibilidade e Inclusão; 

2.2 Diretoria de Gestão Escolar; 

2.2.1 Subdiretoria de Planejamento da Gestão Escolar; 

2.2.2 Subdiretoria I Financeiro e Contábil; 

2.2.3 Assistente de Setor; 

2.2.4 Subdiretoria I de Transporte; 

2.2.5 Assistente de Setor; 

2.3 Diretoria de Alimentação Escolar; 

2.3.1 Subdiretoria de Alimentação Escolar; 

2.3.2 Assessoria Técnica II; 

2.3.3 Assistente de Setor; 

2.4 Subdiretoria I de Infraestrutura e Manutenção; 

2.4.1 Assistente de Setor; 

2.4.2 Assistente de Setor; 

 

3. Diretoria de Pessoal; 

3.1 Subdiretoria de Programação e Acompanhamento de Pessoa; 

3.1.1 Assistente de Setor; 
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3.2 Subdiretoria de Formação Inicial e Continuada; 

3.3 Subdiretoria de Promoção e Prevenção da Saúde Educacional; 

4. Coordenadoria de Programas Institucionais; 

4.1 Subcoordenadoria de Programas Institucionais; 

4.2 Subcoordenadoria de Articulação com outros Níveis; 

5. Coordenadoria de Tecnologia e Informação; 

5.1 Subcoordenadoria de Tecnologia e Informação; 

5.1.1 Coordenador da Escola de Informática; 

5.2 Subcoordenadoria de Documentação Estudantil; 

5.2.1 Subcoordenadoria de Matrícula; 

5.2.1.1 Assistente de Setor de Acompanhamento do Rendimento e Frequência Escola; 

5.2.1.2 Assistente de Setor de Certificação e Emissão de Documentos. 

1. Da Cultura 

1. Diretoria de Cultura; 

1.1 Subdiretoria de Música, Artes Cênicas e Áudio Visuais; 

1.1.1 Assistente de Setor; 

1.2 Subdiretoria de Serviço de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 

1.2.1 Assistente de Setor; 

1.3 Subdiretoria de Serviço de Festas Populares e Eventos; 

1.3.1 Assistente de Setor; 

1.4. Coordenadoria da Biblioteca; 

 

2. Do Esporte e do Lazer 

1. Diretoria de Esporte e Lazer; 

1.1 Subdiretoria de Programas de Gestão Financeira e Conservação Patrimonial; 

1.1.1 Assistente de Setor; 

1.1.2 Assessoria Técnica II; 

1.2 Subdiretoria de Eventos Esportivos, Lazer Comunitário e Atividades Populares; 

1.2.1 – Assistente de Setor; 
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Mês Ações desenvolvidas Resultados Problemas encontrados 

Janeiro Levantamento de estoque no Almoxarifado 

Enviados ofícios com as demandas urgentes para o Setor de 

Compras e Secretaria de Administração 

Envio de solicitações a infra no suporte de recolhimento de 

entulhos (capina feita por algumas unidades escolares)  

Foi detectado que havia poucas coisas em estoque. E os 

que tinham, pertenciam a Educação do Campo.  

Algumas demandas foram atendidas, tais como: 

materiais de expediente, materiais de creches e escolas. 

Demanda atendidas, conforme agendamento e 

disponibilidade de transporte da SEINFRA 

Transporte insuficientes 

para deslocamento, bem 

como a falta de pessoas 

contratadas para agilidade 

dos serviços. 

Janeiro Levantamento do número de cadeiras escolares para iniciar o 

ano letivo 

Carteiras e jogos infantis disponíveis para distribuir 

com estoque no almoxarifado da SMECEL 

Carro disponível como 

também pessoas para 

transportar o mesmo. 

Janeiro 

Levantamento da quantidade de escolas que necessitavam 

de reparos para iniciar o ano letivo 

Visita as unidades escolares e creches, para verificar o que 

falta de bens permanentes e eletrodomésticos para suprir as 

necessidades dos mesmos  

Poucas unidades precisaram de reparos (tais como 

descarga em banheiros, troca de sifão em pias e lâmpadas 

a trocar. 

Mao de obra insuficiente 

para a quantidade de 

demandas. 

Fevereiro 

Mudança almoxarifado da educação 

Entrega de utensílios nas unidades novas. 

Separação e entrega dos kits escolar. 

Levantamento de bens permanente e eletrodoméstico no 

almoxarifado 

Distribuição de carteiras universitárias 

 Mais organização na distribuição de atendimento a 

unidades escolares 

 

Quantidade não suficiente 

para entrega de utensílios 

as unidades. 

Março 

Controle e entrega de gás e agua. 

Separação e entrega de kits de higiene e limpeza 

Entrega de utensílios 

Distribuição de bens permanente e eletrodomésticos as 

unidades (etapa I) 

Supridas as necessidades das escolas e creches  

 

Necessidades supridas  

Transportes insuficientes 

para entrega em tempo 

hábil. 
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Abril 

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, elétrica, infraestrutura, dentre outros serviços)    

Controle e entrega de gás e água nos departamentos sede 

da SMECEL.   

Assistência da equipe da infraestrutura (elétrica e 

hidráulica) 

Falta de licitação para 

estar fazendo os reparos 

 

Mês Ações desenvolvidas Resultados Problemas encontrados 

Maio Ofícios cobrando as compras da educação  

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, elétrica, infraestrutura, dentre outros serviços)    

Entrega de materiais de expediente nas creches e escolas 

Controle e entrega de gás e agua nos departamentos 

SMECEL. 

Aguardando retorno 

 

Assistência da equipe da Infraestrutura 

 

Necessidades supridas 

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos nas escolas. 

Junho Controle e entrega de gás e água.  

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, elétrica, infraestrutura, dentre outros serviços) 

Assistência da equipe da infraestrutura (elétrica e 

hidráulica)  

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos. 

Julho Controle e entrega de gás e água.   

Entrega dos colchonetes e fraldas nas creches 

Cobrança do restante das compras materiais de expediente 

e pedagógico. 

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, elétrica, infraestrutura, dentre outros serviços)   

CAPINA, em algumas unidades escolares. 

Solicitação de manutenção de ar condicionado nas 

unidades escolares. 

Assistência da equipe da infraestrutura (elétrica e 

hidráulica) 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento do serviço da capina nas unidades 

destinada. 

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos. 
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Mês Ações desenvolvidas Resultados Problemas encontrados 

Agosto Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria de Educação 

Infraestrutura Serviços)    

Controle e entrega de gás e água. 

Distribuição de bens móveis disponível em estoque no 

almoxarifado (II etapa) 

Separação e distribuição de materiais limpeza e higiene 

retorno as aulas.   

Formação de equipe para a digitação planilha do 

patrimônio da SMECEL 

Assistência da equipe da infraestrutura (hidráulica) 

Necessidades supridas 

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos. 

 

 

Quantidade insuficiente 

de pessoas pra entrega  

Setembro Controle e entrega de gás e água.   

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, elétrica, infraestrutura, dentre outros serviços)   

Separação e entrega de kit covid - retorno as aulas 

Distribuição de lâmpadas a unidades conforme solicitação 

nos ofícios. 

Necessidades supridas 

Assistência da equipe da infraestrutura (elétrica e 

hidráulica) 

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos. 

Outubro Controle e entrega de gás e água.   

Continuidade de assistências nas escolas e creches 

juntamente com a equipe da Secretaria Infraestrutura 

(hidráulica, infraestrutura, dentre outros serviços). 

Levantamento de unidades escolares necessitam colocar ou 

repor gás dos extintores 

Assistência da equipe da infraestrutura (hidráulica) Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos. 
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Mês Ações desenvolvidas Resultados Problemas encontrados 

Novembro Continuidade de assistência nas escolas e creches juntamente com a equipe da 

Secretaria Infraestrutura (hidráulica, elétrico, infraestrutura, dentre outros 

serviços). 

Mudança da escola Salustiano Ayres (reforma). 

Digitação do cadastro patrimônio SMECEL 

Assistência da equipe da 

infraestrutura (elétrica e hidráulica). 

Equipes insuficientes 

para concretizar os 

trabalhos 

Dezembro Controle e entrega de água. 

Entrega fogões, micro-ondas, freezers. 

Recolhimento de móveis danificados 

Envio de solicitação de compra de materiais de higiene/limpeza, expediente e 

pedagógico. 

Assistência da Equipe da 

infraestrutura (elétrica e hidráulica). 

Equipe insuficiente para 

concretizar os trabalhos 
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Subdiretoria I Financeiro Contábil 

A Subdiretoria I Financeiro Contábil tem como principal atividade a formalização dos 

procedimentos necessários ao recebimento, execução e prestação de contas dos recursos dos 

Programas oriundos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados às 

escolas de suas redes de ensino, bem como pelo recebimento, análise e emissão de parecer das 

prestações de contas das UEx representativas de suas escolas.  

Para a operacionalização do PDDE e suas Ações Integradas, cabe também a esta Subdiretoria, 

conforme orienta a Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021, em seu artigo 6º, inciso III: 

a. apoiar o FNDE na divulgação das normas relativas aos critérios de repasse, execução e prestação 

de contas dos recursos do PDDE e Ações Integradas, assegurando aos estabelecimentos de ensino 

beneficiários e às comunidades escolares a participação sistemática e efetiva desde a seleção das 

necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do 

emprego dos recursos do PDDE e Ações Integradas; 

b. manter seus dados cadastrais atualizados no FNDE e na agência depositária dos recursos do 

PDDE e Ações Integradas; 

c. incluir, em seus respectivos orçamentos, nos termos estabelecidos no § 1º do art. 6º, da Lei nº 

4.320, de 17 de março de 1964, e no art. 25, da Lei nº 11.947, de 2009, os recursos a serem 

transferidos, as custas do PDDE e Ações Integradas, às escolas de suas redes de ensino que não 

possuem UEx; 

d. não considerar os repasses do PDDE e Ações Integradas no cômputo dos 25% (vinte e cinco por 

cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por 

força do disposto no art. 212 da Constituição Federal; 

e. notificar partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede em 

seu município, acerca das transferências financeiras do PDDE e Ações Integradas destinadas às 

escolas de sua rede de ensino que não possuem UEx, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a contar da 

data de recebimento dos recursos, nos termos estabelecidos pelo art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de 

março de 1997; 

f. manter o acompanhamento das transferências do PDDE e Ações Integradas, de forma a permitir 

a notificação dos respectivos créditos aos diretores dos estabelecimentos de ensino, que não 

possuem UEx, e aos dirigentes das UEx representativas das escolas de sua rede; 

g. assegurar às escolas que não possuem UEx o usufruto da prerrogativa de indicar as necessidades 

prioritárias a serem supridas com os recursos do PDDE, as quais, com as razões que determinaram 

sua escolha, deverão ser registradas no Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários, que consta 

no Anexo II desta Resolução; 

h. empregar os recursos em favor das escolas que não possuem UEx, em conformidade com o 

disposto na alínea “a” deste inciso e com as normas e os critérios estabelecidos por esta Resolução; 

i. adotar os procedimentos estabelecidos pela Lei nº 8.666, de 1993, e pela Lei nº 10.520, de 2002; 

Decreto nº 10.024, de 2019; e por normas correlatas, para as aquisições de materiais de consumo e 

as contratações de serviços em favor das escolas que não possuem UEx, mantendo os comprovantes 

das referidas despesas em seus arquivos, à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e 

externo do Poder Executivo e do Ministério Público, pelo prazo previsto no caput do art. 28 desta 

Resolução; 

j. preencher e manter em arquivo à disposição do FNDE, dos órgãos de controle interno e externo 

do Poder Executivo e do Ministério Público, pelo prazo a que se refere o caput do art. 28, o 
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Comprovante de Benefícios, cujo modelo está disponível no Anexo III desta Resolução, apontando 

os materiais de consumo fornecidos e os serviços contratados, as custas do PDDE e das Ações 

Integradas, em favor das escolas que não possuem UEx, com a indicação dos respectivos valores e 

o atesto dos benefícios concedidos, com vistas à comprovação do numerário destinado a cada 

unidade escolar; 

k. apoiar, técnica e financeiramente, as UEx, representativas de suas escolas que mantém, no 

cumprimento das obrigações referidas nas alíneas “j” e “k”, do inciso IV, deste artigo e no art. 10 

desta Resolução, incluindo a disponibilização de contador para esse fim, bem como em iniciativas 

que contribuam para a regular e eficiente aplicação dos recursos do PDDE e Ações Integradas, 

vedadas ingerências na autonomia de gestão que lhes é assegurada; 

l. acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos recursos repassados às UEx representativas de 

suas escolas; 

m. receber e analisar as prestações de contas das UEx, representativas de suas escolas, emitindo 

parecer acerca de sua execução; 

n. enviar tempestivamente, ao FNDE, a prestação de contas dos recursos destinados às escolas 

integrantes de sua respectiva rede de ensino, nos termos previstos no Inciso II, do art. 32; 

o. disponibilizar, quando solicitada, às comunidades escolar e local toda e qualquer informação 

referente à aplicação dos recursos do PDDE e Ações Integradas; e 

p. garantir livre acesso às suas dependências a representantes do FNDE, do Tribunal de Contas da 

União – TCU, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, 

prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de 

acompanhamento, fiscalização e auditoria. 

O município de Barreiras conta com 57 Unidades Executoras Próprias – UEx, 1 e 3 Escolas 

Municipais que após registro no Censo Escolar de 2021, terão suas Unidades Executoras 

devidamente constituídas, para o recebimento dos recursos federais. 

Relação de Programas no Município de Barreiras - 2021 

PROGRAMA OBJETIVO 
QTDE DE UNIDADES 

EXECUTORAS 

PDDE – Programa 

Dinheiro Direto na 

Escola 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto 

na Escola – PDDE tem por finalidade prestar 

assistência financeira para as escolas, em 

caráter suplementar, a fim de contribuir para 

manutenção e melhoria da infraestrutura 

física e pedagógica, com consequente 

elevação do desempenho escolar. Também 

visa fortalecer a participação social e a 

autogestão escolar. 

57 unidades executoras recebem 

anualmente os recursos em duas 

parcelas, creditadas até 30 de abril 

e até 30 de setembro 

respectivamente. 

TEMPO DE 

APRENDER 

Tempo de Aprender é um programa de 

alfabetização abrangente, cujo propósito é 

melhorar a qualidade da alfabetização em 

todas as escolas públicas do país. 

37 unidades executoras 

receberam recursos no exercício 

de 2021 para o funcionamento do 

Programa. 

                                                             
1 Unidade Executora Própria: sociedade civil com personalidade jurídica de direto privado, sem fins lucrativos, que pode ser instituída 

por iniciativa da escola, da comunidade ou de ambas. 
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PROGRAMA DE 

INOVAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

CONECTADA 

O objetivo do Programa de Inovação 

Educação Conectada, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação e parceiros, é apoiar 

a universalização do acesso à internet de alta 

velocidade e fomentar o uso pedagógico de 

tecnologias digitais na Educação Básica. 

57 unidades executoras 

receberam recursos para 

implantação do programa, no 

exercício de 2021. 

PDDE 

EMERGENCIAL 

O PDDE Emergencial, instituído pela 

Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro 

de 2020, tem como objetivo contribuir, 

supletivamente, para o provimento das 

necessidades prioritárias dos 

estabelecimentos de ensino, em função da 

calamidade provocada pela pandemia da 

COVID – 19, destinando recursos para 

adequação das estruturas e aquisição de 

materiais necessários para seguir o protocolo 

de segurança, com vistas à reorganização do 

calendário escolar e retomada das atividades 

presenciais.  

56 unidades executoras 

receberam recurso, no exercício 

de 2020, sendo creditada uma 

parcela complementar no 

exercício de 2021. 

PDDE CAMPO 

Destinar recursos financeiros de custeio e de 

capital às escolas públicas municipais, 

estaduais e distritais, localizadas no campo, 

que tenham estudantes matriculados na 

educação básica a fim de propiciar adequação 

e benfeitoria na infraestrutura física dessas 

unidades, necessárias à realização de 

atividades educativas e pedagógicas voltadas 

à melhoria da qualidade do ensino. 

2 unidades executoras receberam 

recursos no exercício de 2021. 

 

PROGRAMA OBJETIVO 
QTDE DE UNIDADES 

EXECUTORAS 

PDDE ÁGUA 

Promover ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do ensino das escolas públicas das redes 

distrital, municipais e estaduais de ensino 

garantindo o abastecimento contínuo de água 

adequada ao consumo humano. 

3 unidades executoras 

receberam recursos no 

exercício de 2021. 

PDDE 

ACESSIBILIDADE 

Promover condições de acessibilidade ao 

ambiente físico, aos recursos didáticos e 

pedagógicos e à comunicação e informação nas 

escolas públicas de ensino regular. 

11 unidades executoras 

receberam recursos no 

exercício de 2021. 

 

Atualização Cadastral – Pddeweb 

O PDDEWeb é um sistema de cadastramento/atualização de informações cadastrais das Unidades 

Executoras Próprias representativas de escolas públicas de educação básica estaduais, distritais e 

municipais beneficiárias do PDDE e suas Ações Agregadas, como também de Entidades Executoras  
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Todas as Prefeituras, Secretarias de Estado de Educação e Unidades Executoras Próprias (UEx) 

devem atualizar, anualmente, seus cadastros no PDDE WEb para terem direito aos recursos. O prazo 

final para atualizar o cadastro é 31/12 de cada ano, de acordo com a Resolução nº 15, de 16 de 

setembro de 2021. 

 

Prazo para Apresentação das Prestações de Contas á Eex – Secretaria Municipal de Educação 

A Subdiretoria I Financeiro Contábil, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 15, de 10 de 

julho de 2014, Capítulo II – Das formas e prazos das Prestações de Contas: 

Art. 2º As prestações de contas dos recursos do PDDE, e de suas ações agregadas, 

transferidos às Unidades Executoras Próprias (Uex), definidas no inciso II, do art. 5º, da 

Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, deverão ser encaminhadas às Entidades 

Executoras (Eex) – prefeituras municipais ou secretarias estaduais e distrital de educação 

– às quais se vinculem as escolas que representam, até o último dia útil de janeiro do ano 

subsequente à efetivação do crédito nas correspondentes contas correntes específicas. 

As prestações de contas do exercício de 2020 foram entregues pelas unidades executoras dentro do 

prazo supracitado, passando por análise técnica sendo posteriormente enviadas ao FNDE, através 

do Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC. 

As prestações de contas do exercício de 2021 serão entregues até o dia 31/01/2022, conforme orienta 

a resolução. 

Situação de Regularidade das Uex Quanto as Obrigações Fiscais – 2021 

As UEx e EM, destaca-se a exigência do cumprimento de obrigações fiscais, junto à Secretaria 

Especial da Receita Federal do Brasil – RFB do Ministério da Economia, e sociais, relacionadas ao 

atendimento dos objetivos pelo qual a entidade foi constituída, disponibilizando serviços à 

comunidade escolar, destacando-se a necessidade de: 

I.Proceder, quando da contratação de serviços de pessoas físicas para consecução das finalidades do 

PDDE e Ações Integradas sobre os quais incidirem imposto de renda, ao imediato recolhimento das 

parcelas correspondentes ao tributo; 

II.Apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ainda que isento; 

III.Apresentar a Escrituração Contábil Fiscal – ECF e de Débitos e Créditos Tributários Federais – 

DCTF, ainda que de isenção ou negativa; 

IV.Apresentar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, ainda que negativa. 

Em trabalho conjunto com a Acima Contabilidade, as 57 unidades executoras do município de 

Barreiras-BA encontram-se regulares, quanto às obrigações fiscais exigidas por Lei. 

 

Atualização de Dirigentes das Unidades Executoras na Receita Federal Do Brasil 

Em virtude do vencimento do mandato dos dirigentes de Unidades Executoras, os dados cadastrais 

são atualizados na Receita Federal do Brasil e Agência depositária dos recursos, Banco do Brasil.  

Os documentos necessários para a alteração são encaminhados para os referidos órgãos, mantendo 

desta forma a atualização dos dirigentes, conforme determinado na Resolução nº 15, de 16 de 

setembro de 2021. 

 

Escolas Passíveis de Atendimento – Formação de Caixa Escolar 

Para o exercício de 2022 o município possui três Escolas passíveis para formação de Unidade 

Executora, visto ser necessário ter mais 50 alunos matriculados e estar registrada no Censo Escolar 

do ano anterior ao do repasse. 
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 Centro Municipal de Educação Infantil Rosália Silva de Carvalho Souza; 

 Centro Municipal de Educação Infantil do Ribeirão 

 Escola Municipal Professor Itarajú Queiroz Santos 

 

Unidades Executoras com Impedimento de Receber Recursos 

A Unidade Executora Caixa Escolar da Escola Presidente Médici, encontra-se com recebimento de 

recursos suspensos, dependendo de análise do Ministério Público. O PAD – Processo 

Administrativo Disciplinar já encontra-se encerrado e encaminhado ao órgão competente. 

 

SIGPC – Contas Online 

O Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) é uma solução tecnológica criada para 

automatizar as etapas do dever constitucional de prestar contas, perpassando pela constatação da 

obrigatoriedade de prestar contas, inserção dos dados da execução técnica e financeira pelas 

Entidades Executoras, verificação das informações do controle social, análise das informações 

prestadas, adoção das medidas de exceção, quando cabíveis, e inclusões de informações 

encaminhadas pelos órgãos de controle. 

A data limite para prestar contas dos recursos oriundos do FNDE no SIGPC, é fixada em 30/04, do 

ano posterior ao repasse. Salientamos que as informações foram inseridas e enviadas dentro do prazo 

estipulado pela Autarquia. 

Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGES-PDDE 

O Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE) é um instrumento 

para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo território nacional, com 

o objetivo de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a ação governamental 

para melhoria do desempenho do Programa, favorecer o exercício do controle social e reconhecer 

iniciativas exitosas de gestão. 

O IdeGES-PDDE agrega três indicadores relativos a dimensões representativas do desempenho do 

programa nos entes federados: adesão, execução e prestação de contas dos recursos. A proposta 

parte do pressuposto que o bom desempenho do PDDE não é alcançado apenas quando, por 

exemplo, as entidades recebem os recursos. Entende-se que o desempenho do programa em 

determinado ente federado apenas pode ser considerado satisfatório se alcança o máximo de seu 

público alvo (adesão), se os recursos são utilizados (execução) e empregados nas finalidades do 

programa (prestação de contas). 

Comparativo IDEGES – Barreiras – BA 

Ano 
Índice de atualização 

cadastral 

Índice de 

execução 

Índice de regularidade com 

prestação de contas 
IDEGES 

2017 98% 99,46% 98% 3,49 

2018 80,68% 84,08% 83,55% 6,28 

2019 Informação Indisponível no  site 

2020 99% - 100% 8,26 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

O desempenho do IdeGES PDDE pode ser classificado em cinco níveis:  

Muito Baixo 

 Baixo 

 Médio 

 Alto 
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 Muito Alto 

 

As faixas de classificação estão indicadas na figura abaixo: 

 
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

Documentação escolar 

Quantitativo de Escolas/Unidades de Ensino, especificadas por segmento que atende (Censo 

2020). 

Segmento Quantidade 

Creche 12 

Educação Infantil 43 

Fundamental I 50 

Fundamental II 23 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 06 

Total de alunos e de turmas da rede municipal em 2020 

No ano de 2020, a rede municipal de ensino da zona urbana, contou com um total de 20.801 alunos 

matriculados em 811 turmas, distribuídas em 46 escolas. Conforme a tabela abaixo: 

 

 

 

Escolas da Sede, por número de alunos x número de turmas 

Nº Nome da Escola 
Nº de 

Alunos 

Nº de 

Turmas 

1 CAIC – Murílio Avellar Hingel  1053 40 

2 Centro de Educação Infantil João Paulo II 219 12 

3 Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças 157 9 

4 Centro de Educação Infantil Sagrado Coração de Jesus 105 7 

5 Centro Educacional Luiz Viana Filho 688 22 

6 Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus 990 30 

7 Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo 825 30 

8 Centro Municipal de Aprendizagem Paulo Machado 430 16 

9 Centro Municipal de Educação Infantil Encanto de Criança 117 6 

10 Centro Social Vila Nova 253 10 
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11 Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho 1059 38 

12 Colégio Municipal Eurides Sant’Anna 875 29 

13 Colégio Municipal Padre Vieira 996 43 

14 Escola Municipal Alberto Amorim 495 16 

15 Escola Municipal Celso Barbosa dos Santos 429 16 

16 Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II 462 16 

17 Escola Municipal Anjo Querubim 330 16 

18 Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira 965 40 

19 Escola Municipal Antônio Bento de Freitas 339 13 

20 Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 438 17 

21 Escola Municipal Dep. Juarez de Souza 413 14 

22 Escola Municipal Mirandolina Ribeiro de Macedo 735 29 

23 Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva 291 10 

24 Escola Municipal Dona Quininha Melo 200 12 

25 Escola Municipal Dr. José da Costa Borges 796 21 

26 Escola Mun. Francisco Joaquim de Lima 538 22 

27 Escola Municipal Iazinha Pamplona 304 12 

28 Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo 244 10 

29 Escola Municipal Joaquim Neto 192 8 

30 Escola Municipal Luzia Gonçalves de Souza 350 14 

31 Escola Municipal Major Cândido 276 12 

32 Escola Municipal Paulo Freire 197 8 

33 Escola Municipal Presidente Médici 400 14 

34 Escola Municipal Princípio de Sabedoria 544 27 

35 Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 686 22 

36 Escola Municipal Professora Palmira P. Faria 319 14 

37 Escola Municipal Professor Roberto Santos 329 10 

38 Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda 692 28 

39 Escola Municipal Santa Luzia 718 27 

40 Escola Municipal Santa Rafaela Maria 205 8 

41 Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis 195 19 

42 Escola Municipal São José 231 12 

43 Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda 283 11 

44 
Associação Bambam Creche Escola (Anexo Escola Mun. Dona 

Maria Castro e Silva) 
134 6 

45 
Associação de Proteção às Crianças Pobres – Tia Clarice (Anexo 

Escola Mun. Presidente Médici 
121 7 
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46 
Associação BETEL de Alfabetização (Anexo Escola Mun. Prof.ª 

Cleonice Lopes) 
183 8 

 

 

Escolas da Rural, por número de alunos x número de turmas 

 

No ano de 2020, a rede municipal de ensino da zona rural, contou com um total de 2.928 alunos 

matriculados em 155 turmas, distribuídas em 26 escolas. Conforme segue a tabela abaixo: 

Nº Nome da Escola 
Nº de 

Alunos 

Nº de 

Turmas 

1 Escola Municipal Adroaldo Fernandes de Morais 261 11 

2 Escola Municipal Antônio Machado  255 12 

3 Escola Municipal Capitão Marcolino (multisseriada) 34 3  

4 Escola Municipal Domingos Mármore (multisseriada) 26 2  

5 Escola Municipal Dr. Abílio Farias 350 16 

6 Escola Municipal Duque de Caxias (multisseriada) 24 2  

7 Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 302 14 

8 Escola Municipal Malha do Jatobá (multisseriada) 25 2  

9 Escola Municipal Manoel Rocha Filho 196 7 

10 Escola Municipal Maria Madalena (multisseriada) 45 3  

11 Escola Municipal Miguel Pereira Gomes 151 12 

12 Escola Municipal Monteiro Lobato (multisseriada) 11 1  

13 Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima (multisseriada) 28 2  

14 Escola Municipal Pedro Cavalcante da Silva 142 9 

15 Escola Municipal Prof. Camerina Dias de Melo (multisseriada) 15 1  

16 Escola Municipal Prof. José Agostinho Porto 395 19 

17 Escola Municipal Sagrado Coração de Maria (multisseriada) 31 2  

18 Escola Municipal Rui Barbosa (multisseriada) 16 2  

19 Escola Municipal Salustiano Ayres (multisseriada) 25 2  

20 Escola Municipal Santa Luzia – Rio de Pedras 310 14 

21 Escola Municipal Santa Rita  (multisseriada) 15 1  

22 Escola Municipal Santo Antônio – Tabua   (multisseriada) 19 2  

23 Escola Municipal Santo Antônio – Chico Preto  (multisseriada) 19 1  

24 Escola Municipal São João – Barrocão de Cima   (multisseriada) 43 3  

25 Escola Municipal São João - Riachinho  177 11 

26 Escola Municipal São José – CTI  (multisseriada) 13 1  

 Total 2.928 155 
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Total de alunos e de turmas concluintes com aproveitamento positivo do 5º e do 9º ano. 

(2020) 

Nº Unidade Escolar 
5º Ano 9º Ano 

Alunos Turma

s 

Alunos Turma

s 1 CAIC – Murílio Avellar Hingel  53 2 28 1 

2 Centro de Aprendizagem Paulo Machado 79 4 -  -  

3 Centro de Educacional Luiz Viana Filho -  -  118 4 

4 Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo 132 6 -  -  

5 
Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira 

Filho 
-  -  152 5 

6 Colégio Municipal Eurides Sant’Anna -  -  118 5 

7 Colégio Municipal Padre Vieira 89 4 98 4 

8 Colégio Municipal Sagrado Coração de Jesus -  -  199 7 

9 Escola Municipal Antônio Bento de Freitas 44 2 -  -  

10 Escola Municipal Adroaldo Fernandes de Morais 15 1 18 1 

11 Escola Municipal Alberto Amorim 86 3 -  -  

12 Escola Municipal Celso Barbosa dos Santos 108 4 -  -  

13 Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II 64 2 36 1 

14 Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira 96 4 -  -  

15 Escola Municipal Antônio Machado 30 1 17 1 

16 Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 32 1 32 1 

17 Escola Municipal Deputado Juarez de Souza 67 2 -  -  

18 Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo 94 3 36 2 

19 Escola Municipal Dr. Abílio Farias 30 1 17 1 

20 Escola Municipal Dr. José da Costa Borges -  -  140 4 

21 
Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima (Boa 

Sorte) 
44 2 54 2 

22 Escola Municipal Iazinha Pamplona -  -  53 2 

23 Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo 45 2 -  -  

24 Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 30 2 17 1 

25 Escola Municipal Manoel Rocha Filho 24 1 -  -  

26 Escola Municipal Luzia Gonçalves de Sousa 27 2 -  -  

27 Escola Municipal Maria Castro e Silva 61 2 -  -  

28 Escola Municipal Miguel Pereira Gomes 20 1 10 1 

29 Escola Municipal Paulo Freire 31 1 -  -  

30 Escola Municipal Pedro Cavalcante - Barreiras Sul 12 1 -  -  

31 Escola Municipal Presidente Médici 69 2 -  -  

32 Escola Municipal Princípio de Sabedoria 67 3 -  -  

33 Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 14 1 80 3 

34 Escola Municipal Professor José Agostinho Porto 29 1 29 1 

35 Escola Municipal Professora Palmira Pereira Faria  50 2 -  -  



 

Página 273 de 339 

36 
Escola Municipal Professora Valdete Piedade de 

Holanda 
78 3 41 2 

37 Escola Municipal Roberto Santos -  -  83 3 

38 Escola Municipal Santa Luzia  187 6 -  -  

39 Escola Municipal Santa Luzia - Rio de Pedras 37 2 17 1 

40 Escola Municipal São João - Riachinho 24 1 12 1 

41 Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda 54 2 -  -  

 Total 1.922 77 1.405 54 

 

Tabela com as escolas da zona urbana com a taxa de rendimento escolar (2020). 

 

Nº Unidade Escolar Nº de Aprovados 

1.  CAIC – Murílio Avellar Hingel  987 

2.  Centro de Aprendizagem Paulo Machado 356 

3.  Centro Educacional Luiz Viana Filho 664 

4.  Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus 956 

5.  Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo 575 

6.  Centro Municipal de Educação Infantil Encanto de Criança 103 

7.  Centro Municipal de Educação Infantil João Paulo II 211 

8.  
Centro Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora das 

Graças 
130 

9.  
Centro Municipal de Educação Infantil Sagrado Coração de 

Jesus 
106 

10.  Centro Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis 361 

11.  Centro Social Vila Nova 235 

12.  Colégio Municipal de Aplicação Ocávio Mangabeira Filho 1035 

13.  Colégio Municipal Eurides Sant’Anna 796 

14.  Colégio Municipal Padre Vieira 993 

15.  Escola Municipal Alberto Amorim 440 

16.  Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz I 461 

17.  Escola Municipal Anjo Querubim 327 

18.  Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira 947 

19.  Escola Municipal Antônio Bento de Freitas 307 

20.  Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 439 

21.  Escola Municipal Celso Barbosa dos Santos 436 

22.  Escola Municipal Deputado Juarez de Souza 395 

23.  Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva 286 

24.  Escola Municipal Dona Quininha de Melo 195 

25.  Escola Municipal Dr. José da Costa Borges 763 

26.  Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima (Boa Sorte) 668 

27.  Escola Municipal Iazinha Pamplona 298 

28.  Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo 224 
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29.  Escola Municipal Joaquim Neto 184 

30.  Escola Municipal Luzia Gonçalves de Sousa 308 

31.  Escola Municipal Major Cândido 196 

32.  Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macedo 872 

33.  Escola Municipal Paulo Freire 189 

34.  Escola Municipal Presidente Médici 416 

35.  Escola Municipal Princípio de Sabedoria 522 

36.  Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 522 

37.  Escola Municipal Professora Palmira Pereira Faria  294 

38.  Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda 658 

39.  Escola Municipal Roberto Santos 290 

40.  Escola Municipal Santa Luzia  725 

41.  Escola Municipal Santa Rafaela Maria 176 

42.  Escola Municipal São José 219 

43.    

44.  Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda 271 

45.    

46.  Associação Bambam – Creche Escola 134 

47.  Associação Betel de Alfabetização  158 

48.  Associação de Proteção as Crianças Pobres Tia Clarice  108 

 Total 19.936 

 

Tabela com as escolas da zona rural com a taxa de rendimento escolar (2020). 

11 Unidade Escolar 
Nº de 

Aprovados 

49.  Escola Municipal Adroaldo Fernandes de Morais 253 

50.  Escola Municipal Antônio Machado 254 

51.  Escola Municipal Capitão Marcolino 34 

52.  Escola Municipal Domingos Mármore 24 

53.  Escola Municipal Dr. Abílio Farias 341 

54.  Escola Municipal Duque de Caxias 22 

55.  Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 302 

56.  Escola Municipal Malha do Jatobá 26 

57.  Escola Municipal Manoel Rocha Filho 176 

58.  Escola Municipal Maria Madalena 48 

59.  Escola Municipal Miguel Pereira Gomes 156 

60.  Escola Municipal Monteiro Lobato 13 

61.  Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima 26 

62.  Escola Municipal Pedro Cavalcante da Silva 131 

63.  Escola Municipal Professora Camerina Dias Melo 16 

64.  Escola Municipal Professor José Agostinho Porto 384 
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65.  Escola Municipal Rui Barbosa 15 

66.  Escola Sagrado Coração de Maria 31 

67.  Escola Municipal Salustiano Ayres 24 

68.  Escola Municipal Santa Luzia - Rio de Pedras 303 

69.  Escola Municipal Santa Rita 12 

70.  Escola Municipal Santo Antônio 18 

71.  Escola Municipal Santo Antônio - Tabua 19 

72.  Escola Municipal São João - Barrocão 47 

73.  Escola Municipal São João - Riachinho 170 

74.  Escola Municipal São José do CTI - Barrocão 13 

 Total 2.858 

Desempenho escolar na Prova Brasil e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) por 

escola e no Geral do município em 2019 

Nº Unidade Escolar / 5º Ano / Zona Urbana IDEB 

1.  Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz I 6,3 

2.  Escola Municipal Princípio de Sabedoria 6,1 

3.  Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II 5,9 

4.  Escola Municipal Presidente Médici 5,8 

5.  Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira 5,7 

6.  Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda 5,6 

7.  Centro de Aprendizagem Paulo Machado 5,5 

8.  Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva 5,3 

9.  Escola Municipal Santa Luzia  5,1 

10.  Escola Municipal Deputado Juarez de Souza 5,0 

11.  Escola Municipal do Parque 4,1 

12.  Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo 5,0 

13.  Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 5,0 

14.  Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 4,9 

15.  Escola Municipal Antônio Bento de Freitas 4,8 

16.  Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima (Boa Sorte) 4,8 

17.  Escola Municipal Alberto Amorim 4,7 

18.  Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda 4,7 

19.  Escola Municipal Professora Palmira Pereira Faria  4,6 

20.  Colégio Municipal Padre Vieira 4,5 

21.  Escola Municipal Paulo Freire 4,2 

22.  Escola Municipal Luzia Gonçalves de Sousa 3,3 
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Nº Unidade Escolar / 5º Ano / Zona Rural IDEB 

1.  Escola Municipal Manoel Rocha Filho 5,2 

2.  Escola Municipal Professor José Agostinho Porto 5,2 

3.  Escola Municipal São João - Riachinho 5,0 

4.  Escola Municipal Antônio Machado 4,9 

5.  Escola Municipal Santa Luzia - Rio de Pedras 4,2 

6.  Escola Municipal Dr. Abílio Farias 4,0 

7.  Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 4,0 

8.  Escola Municipal Miguel Pereira Gomes 3,7 

 

O IDEB geral de Barreiras em 2019, nos anos iniciais da rede municipal, ultrapassou a meta 

estabelecida de 4,9 obtendo a nota de 5,1. Apesar de não ter alcançado o desejável (nota 6,0) houve 

progresso.  

 

Nº Unidade Escolar / 9º Ano / Zona Urbana IDEB 

1.  Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus 5,1 

2.  Escola Municipal Dr. José da Costa Borges 5,1 

3.  Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II 4,9 

4.  Escola Municipal Professor Roberto Santos 4,8 

5.  Escola Municipal Iazinha Pamplona 4,8 

6.  Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima (Boa Sorte) 4,7 

7.  Escola Municipal Dr. Renato Gonçalves 4,6 

8.  Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda 4,4 

9.  Colégio Municipal Padre Vieira 4,1 

10.  Escola Municipal Adroaldo Fernandes de Morais 4,1 

11.  Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 4,1 

12.  Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 3,9 

13.  Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho 3,3 

 

Nº Unidade Escolar / 9º Ano / Zona Rural IDEB 

1.  Escola Municipal Professor José Agostinho Porto 5,2 

2.  Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 4,2 

3.  Escola Municipal Dr. Abílio Farias 4,0 

4.  Escola Municipal Antônio Machado 3,4 
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O IDEB geral de Barreiras em 2019, nos anos finais da rede municipal, cresceu, mas não atingiu a 

meta estabelecida de 4,7 obtendo a nota de 4,3 não alcançou o desejável (nota 6,0) mas houve um 

tímido progresso. 

Divulgação da taxa de abandono das crianças na idade escolar (anos iniciais do Ensino 

Fundamental – 1º ao 5º (censo 2019). 

Em relação a taxa de abandono escolar do município de Barreiras, no que se refere a zona urbana, 

observa-se um índice de 1,15% do universo total de matriculados nos anos iniciais (1º ao 5º ano). 

 

Nº Nome da Escola – Zona Urbana 
Abandono 

Escolar 

Percentual 

% 

 CAIC – Murílio Avellar Hingel  18 6,08 

 Escola Municipal Luzia Gonçalves de Sousa 10 3,58 

 Escola Municipal Francisco Joaquim de Lima (Boa Sorte) 8 2,87 

 Escola Municipal do Parque 8 2,42 

 Escola Municipal Santa Luzia  13 2,06 

 Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda 5 1,47 

 Colégio Municipal Padre Vieira 8 1,44 

 Escola Municipal Tarcilo Vieira de Melo 13 1,41 

 Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira 7 1,21 

 Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva 2 0,98 

 Escola Municipal Alberto Amorim 4 0,93 

 Escola Municipal Vereador Eudilton Miranda 2 0,65 

 Escola Municipal Anjo Querubim 2 0,58 

 Centro de Aprendizagem Paulo Machado 2 0,45 

 Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz I 2 0,40 

 Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo 1 0,38 

 Escola Municipal Professora Palmira Pereira Faria  1 0,36 

 Escola Municipal Presidente Médici 1 0,33 

 Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II 0 0,00 

 Escola Municipal Antônio Bento de Freitas 0 0,00 

 Escola Municipal Deputado Juarez de Souza 0 0,00 

 Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva 0 0,00 

 Escola Municipal Paulo Freire 0 0,00 

 Escola Municipal Princípio de Sabedoria 0 0,00 

 Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 0 0,00 

 Total 107  
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Em relação a taxa de abandono escolar do município de Barreiras, no que se refere a zona rural, 

observa-se um índice de 0,46% do universo total de matriculados nos anos iniciais (1º ao 5º ano). 

 

Nº Nome da Escola – Zona Rural 
Abandono 

Escolar 

Percentual 

% 

1.  Escola Municipal Miguel Pereira Gomes 1 1,61 

2.  Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 2 1,27 

3.  Escola Municipal Pedro Cavalcante da Silva 1 1,25 

4.  Escola Municipal Professor José Agostinho Porto 2 1,09 

5.  Escola Municipal Manoel Rocha Filho 0 0,00 

6.  Escola Municipal São João - Riachinho 0 0,00 

7.  Escola Municipal Antônio Machado 0 0,00 

8.  Escola Municipal Santa Luzia - Rio de Pedras 0 0,00 

9.  Escola Municipal Dr. Abílio Farias 0 0,00 

 Total 06  

 

Suporte Técnico da Área de Informática 

O Setor da Tecnologia e Informação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

ofertou atendimento e apoio diários às necessidades da SMECEL e escolas que apresentavam déficit 

de material tecnológico acarretando a diminuição do fluxo de trabalho em relação ao andamento 

dos processos. 

A visita e atendimento técnico para a Secretaria e escolas foram realizados por meio da empresa 

terceirizada contratada para ofertar a manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores e 

redes em geral. 

A organização da estrutura computacional dos laboratórios de informática das Escolas Municipais 

também foi realizada pela empresa contratada, que atendeu sob demanda, a partir da abertura de 

chamado por parte da equipe de apoio tecnológico da Secretaria de Educação. 

Em relação a alimentação dos sistemas Conviva, Microsoft Access e o Sistema de Gestão 

Educacional (Educanet) com dados gerados pela SMECEL, a atual Gestão Municipal está criando 

e capturando diariamente os dados necessários para uma completa alimentação destes sistemas. 

Abaixo segue a discriminação dos serviços realizados pelo Educanet no exercício de 2021. 

1. Parametrização do Sistema para o ano letivo de 2021  

a. Calendário Escolar; 

Matriz Escolar x Etapas x Disciplinas; 

b. Quadro de horários - Escola x Etapas; 

c. Periodicidade de Avaliação (Bimestral/Trimestral/Semestral); 

d. Metodologia de Avaliação das Etapas de Ensino (Notas, Conceitos ou Parecer); 

e. Cálculos e Formulas de Avaliação (Média para aprovação, aprovação por conselho de classe, 

recuperação de período, recuperação final, arredondamentos, reprovação por faltas). 
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2. Atualização do Cadastro de Matriculas 2021 

a. Inclusão/Atualização das Escolas ativas para o ano letivo; 

b. Inclusão/Atualização das Etapas de Ensino disponibilizadas pelas Escolas; 

c. Inclusão/Atualização das Turmas por Etapas de Ensino x Escolas; 

d. Inclusão/Atualização do Mapa de vagas das Escolas x Etapas de Ensino; 

e. Vinculação e Enturmação dos Alunos nas etapas e turmas; 

f. Emissão de Relatórios para Conferência do Cadastro; 

g. Atualização do Cadastro de Profissionais; 

h. Atualização do Cadastro de Profissionais (Docentes x Auxiliares) vínculo com as Turmas e 

Disciplinas 

3. Geração e Exportação do CENSO. 

a. Realizado pelos responsáveis das unidades escolares com supervisão da Sra. Magda, gerando 

relatório de inconsistência e orientando os usuários.  

b. Durante o período de geração dos arquivos foi prestado suporte técnico remoto e presencial. 

4. Pedagógico 

a. Migração e ajustes da proposta curricular para o ano letivo 2021. 

b. Migração da ficha de acompanhamento de aprendizagem do ensino infantil e fundamental I.  

c. Configuração e disponibilização do Plano de Aulas e Material para apoio dos alunos. 

5. Atualização e manutenção dos módulos: 

a. Banco de Questão; 

b. Instrumento de Avaliação; 

c. Patrimônio; 

d. Importação do arquivo do RH dos servidores da SMECEL; 

e. Disponibilização do modulo para Processo seletivo simplificado; 

6. Digitalização e correção dos gabaritos do processo de avaliação do simulado SAEB. 

7. Suporte Técnico 

a. Através de e-mail, telefone, chat, e uso de ferramentas de acesso remoto para esclarecimento de 

dúvidas durante todo o expediente, cinco dias por semana durante todo o ano letivo; 

b. Foram disponibilizados ao grupo de usuários arquivos no formato de vídeo-aula com instruções 

de utilização do sistema e realizado vídeo conferências para apoio na execução das tarefas. 

Neste ano foi executado de forma parcial o Programa Educação Conectada, com a instalação de 

internet via fibra ótica em 49 (quarenta e nove) Unidades Escolares, 06 (seis) Unidades Escolares 

estão em processo de instalação da internet, 01 (uma) Unidade Escolar solicitou mudança de 

endereço e 03 (três) Unidades Escolares ainda não têm empresa contratada para prover a internet, 

conforme tabela abaixo: Além dos serviços de manutenção prestados, a SMECEL comprou 120 

(cento e vinte) computadores e gerenciou o blog no qual são armazenadas todas as notícias das ações 

realizadas pela SMECEL. 

 

Segmentação de funções 

O Setor da Tecnologia e Informação da Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

foi responsável por coordenar as operações, manutenções e segurança dos recursos tecnológicos, da 

coleta de dados e produção de informações estatísticas no âmbito da SMECEL a partir das seguintes 

ações realizadas no decorrer de 2021: 

 promoveu a orientação dos operadores; 

 orientou os operadores dos recursos na manutenção básica (limpeza e conservação) 
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 orientou os operadores de TI quanto à segurança, ataques cibernéticos e backups de dados;  

 disponibilizou relatórios estatísticos produzidos por sua coordenação;  

 elaborou e difundiu campanhas do uso adequado de recursos tecnológicos e das vantagens de 

informações precisas e disponibilizadas no momento adequado;  

 viabilizou serviço de recarga de toners e cartuchos  

 viabilizou a manutenção de impressoras  

 instalou material de informática  

 ativou salas de informática nas escolas  

Transporte Escolar 

Com o objetivo de atender as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde, em janeiro/2021 

foi elaborado pelo Setor de Transporte Escolar um Plano de Ação para enfrentamento ao processo 

de Pandemia do COVID-19 de acordo com as legislações vigentes, visando o retorno das atividades 

no formato híbrido, levando em consideração o distanciamento dos alunos de acordo com a 

capacidade de cada veículo tendo realizado alguns ajustes em determinadas rotas de forma a facilitar 

o distanciamento entre os usuários do Transporte Escolar. 

Com a finalidade de melhorar as condições de acesso às escolas da zona rural do corpo discente, a 

Secretária Municipal de Educação, garantiu o direito ao transporte escolar de qualidade, por meio 

do Setor de Transporte Escolar. Necessário se faz pontuar que a sua frota de veículos escolares tem 

sido ampliada para garantir a universalidade deste serviço em relação ao público-alvo, com esta 

ampliação acredita-se contribuir para a redução da evasão escolar, vez que, por meio do transporte 

diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica serão 

constante. 

Este atendimento é realizado através de frota própria adquirida por meio de uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal e o Governo Federal (FNDE), através do programa Caminho da Escola e com 

Recursos do próprio Município.  

O programa Caminho da Escola foi criado em 2007 e visa à padronização dos veículos de transportes 

escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições.  

O veículo utilizado possui especificações exclusivas que são próprias para o transporte de estudantes 

e adequado às condições de trafegabilidade. 

Quantitativo do Transporte Escolar 

Com o intuito de apontar o quantitativo de veículos que compõe a frota de transporte escolar do 

município, segue abaixo quadro discriminando o total de veículos. 

 

Tipo de Veículo Quantidade 

Ônibus 48 

Micro-ônibus 22 

Vans 15 

Total 85 
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A frota em 2021, totaliza cerca de 85 veículos escolares, sendo suficiente para transportar todos os 

alunos que necessitam deste serviço.  

Para maior detalhamento, segue a tabela abaixo. 

Quantitativo de funcionários em exercício para suprir o serviço de transporte escolar 

No ano de 2019, através de processo licitatório, foi contratada empresa para fornecimento de mão 

de obra habilitada para suprir as necessidades de pessoal que preenchesse as vagas de motoristas, 

monitores e coordenadores de Rotas.  

A Empresa vencedora no processo licitatório foi a GN – Locação de Mao de Obras Ltda.–Me, com 

contrato vigente até 24/04/2022 que fornece os seguintes profissionais: 

 

Função Quantidade 

Coordenadores de Rota 07 

Monitores de Transporte 43 

Motoristas 60 

Total 110 

Cooperação Técnica com Serviços Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – AR/BA 

No ano de 2021 foi firmada a parceria de colaboração técnica e administrativa entre o município de 

Barreiras e o Instituto AIBA - IAIBA, para transporte dos alunos para a Escola Agrícola na Fazenda 

Modelo Paulo Mizote, visando dar apoio educacional e técnico a jovens em situação de 

vulnerabilidade, oportunizando aprendizado voltado ao trabalho na área rural, com o curso de 

“Supervisor na Agricultura” a ser realizado pelo SENAR. 

Esta parceria teve duração de cinco meses, com início em agosto de 2021 e término em dezembro 

de 2021. 

Parceria entre o município e o IAIBA - para transporte de alunos 

Nº da Rota 02 

Veículo / Placa / Ano Ônibus / OVC 7872 / 2013  

Percurso 

Saindo às 7:00/13:00 de Frente a AIBA, via CAB, CETEP, 

chegando às 7:30/ 13:30 no Núcleo  de Serviço  do Projeto 

Barreiras Norte da CODEVASF (Saída para Angical).  

Retornando as 11:30 e 17:30 

Destino Fazenda Modelo (CODEVASF) 

Tempo de permanência do aluno 

dentro do veículo 
30 min 
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Fiscalização da Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos do Transporte Escolar Em 

2021 

A manutenção preventiva e corretiva nos veículos escolares foi executada pelo Setor de Manutenção 

da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte, com o apoio e monitoramento 

do setor de transporte escolar da SMECEL, cujos serviços mais frequentes estão elencados abaixo: 

 Troca de pneus 

 Correção e troca de óleo lubrificante do motor. 

 Troca de bateria 

 Troca de filtros de ar e de óleo 

 Troca de Para brisa 

 Troca de Limpador de Para brisa 

 Correção de chaparia e pintura 

 Serviços em sistema de freios e embreagem  

 Serviços em sistema de molas 

Formação Continuada de Motoristas e Monitores 

No dia 03 de setembro de 2021 (véspera da retomada das aulas), os motoristas e monitores do 

transporte escolar participaram duas palestras:  

1. Noções normativas de prevenção de acidentes de trânsito, ministrada por técnicos da COTRAN. 

2. Postura e conduta do profissional, pontuando as atribuições do motorista e do monitor no 

desempenho de suas funções no atendimento aos alunos usuário do Transporte Escolar, ministrada 

por técnicos da SMECEL.  

Atendimento aos Alunos/ Escolas 

Para o atendimento aos alunos/escolas da rede Municipal e Estadual foram definidos 07 núcleos que 

englobam 67 rotas principais que atendem cerca de 3.141 alunos da rede pública municipal e 

estadual. 

Quantidade de alunos transportados por segmento e quantidade - 2021 

Segmento Quantidade 

Educação Infantil 397 

Ensino Fundamental 2.164 

Ensino Médio 575 

EJA 15  

Total 3.141 

Contratos de Combustível, Peças de Reposição e Serviços 

O Contrato para Fornecimento Combustível encontra-se em vigor (Pregão Contrato Nº 225/2019).  

Empresa: Oeste Diesel Ltda.  
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O Contrato para Fornecimento Peças e serviços também se encontra em vigor (Pregão Presencial 

Nº 010/2021).  Empresa: M&V Comício de Peças e Serviços Mecânicos Ltda.  

Vistorias dos Veículos do Transporte Escolar: 

Em relação as vistorias do DETRAN não foram realizadas no ano em curso. Havia um agendamento 

para abril de 2021, mas em virtude do agravamento da pandemia no período, esta agenda não foi 

cumprida.  

Há, portanto, a necessidade de reagendamento para tal vistoria no próximo exercício. 

Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado Da Bahia – PETE/BA 

O PETE/BA encontra-se vigente e atendendo aos alunos das escolas públicas do ensino médio da 

rede estadual, conforme o estabelecido na Lei nº 11.359, de 19 de janeiro de 2009. 

A prestação de contas ocorre com periodicidade anual e não há nenhuma prestação de contas 

pendente. 

Considerações Finais Sobre Transporte Escolar  

Com base nas ações realizadas pelo Setor de Transporte escolar, conclui-se que mesmo com as 

circunstâncias adversas provocadas pela pandemia do COVID 19, consideramos que conseguimos 

avançar com relação aos anos anteriores tomando como referência as reclamações, tanto externas 

quanto internas em relação ao transporte escolar que praticamente não ocorreram durante o ano de 

2021.   

Coordenadoria de Programas Institucionais 

Programas e Projetos para Recursos Vinculados / FNDE - Adesões e validações/Termo de 

compromisso 

Considerando o cenário da pandemia de Covid 19, em iniciada em 2020, não houve financiamento 

de ações programadas, via FNDE, também não foram firmados novos termos de compromisso 

mediante iniciativas cadastradas pelo município. 

MONITORAMENTO DO SIMEC – Sistema do MEC/FNDE/SASE – Secretaria de 

Articulação dos Sistemas de Ensino 
 Alimentação frequente, monitoramento e atualização cadastral do Simec/PAR; 

 Atualização e prorrogação dos prazos a vencer, no cronograma de execução, das obras 

cadastradas; 

 Validação do prazo de prorrogação das obras pelo FNDE; 

 Solicitação de renovação de prazos; 

 Elaboração de relatórios com respostas às notificações emitidas pelo FNDE, para garantia da 

continuidade do processo de execução das obras e termos de compromissos adidos no município; 

PNE + - MONITORAMENTO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO 

 Cadastramento do PME – Plano Municipal de Educação na Plataforma +PNE, ambiente virtual 

em que o Ministério da Educação (MEC) apoiará os Estados, os Municípios e o Distrito Federal na 

implementação de estratégias e instrumentos para o monitoramento e a avaliação de seus planos de 

educação, em articulação com o PAR.  
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 Monitoramento e avaliação do Plano de Educação do Município e indicação do Articulador 

responsável por cadastrar as informações do Plano Subnacional de Educação, a Srª Lúcia Valéria 

Oliveira.  

 

PAR – CICLO 2021-2024 - Planejamento de Ações Articuladas /FNDE para: 

liberações/recursos ou ações captadas, monitoramento etc – Situação atual 

O PAR do município de Barreiras, atual PAR 4, está na etapa de análise de iniciativas. As demais 

etapas, diagnóstico e planejamento, foram concluídas com sucesso. Existem iniciativas validadas, 

no PAR 3, com termo de compromisso assinado, aguardando recebimento dos recursos financeiros 

via FNDE. 

Considerando todo o processo de elaboração do PAR ciclo 2021/2024, é importante destacar que 

muitas das ações planejadas, mediante as iniciativas cadastradas no Simec/PAR, ainda não foram 

atendidas pelo FNDE.  

O planejamento das ações (Iniciativas cadastradas) ainda se encontra aguardando análise do MEC, 

considerando que em 2021 houve um novo cadastro de iniciativas devido à necessidade de 

elaboração do PAR 4. 

Nesse contexto, o monitoramento do PAR 2, 3 e 4 foi realizado quase que diariamente, atendendo 

a todas as demandas recorrentes, em articulação e resposta ao MEC e FNDE. 

Efetivação e envio da prestação de contas dos termos de compromisso Nº 201802921-4 conforme 

demonstrativo abaixo: 
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Situação do PAR – Pendências e Adimplências 

O município se encontra adimplente no PAR 2021/2024: na Habilitação junto ao FNDE; 

Regularidade dos Conselhos; Prestação de Contas; Monitoramento de Termos; Plano Municipal 

de Educação e SIOPE, porém com pendências a serem solucionadas na Execução de obras, 

conforme verificado na tela abaixo: 

Considerando os anos anteriores, tivemos um avanço significativo em relação à resolução das 

pendências de obras, as quais impedem o município de avançar no PAR em relação à aprovação de 

Iniciativas e liberação de recursos. É possível observar nas telas abaixo que há um percentual 

pequeno de pendências. No decorrer da execução das obras mais de 70% das pendências foram 

solucionadas, restando apenas as discriminadas abaixo: 
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Em tempo, é importante relatar que existem duas situações que estão causando a notificação das 

referidas pendências: 

 

Três obras vinculadas ao termo de compromisso PAC202530/2012 (creches) que não entraram 

em execução após 120 dias da criação e uma obra de construção de uma quadra escolar coberta 

que também não entrou em execução após 120 dias da criação: 

 

a. PAC 2 - Creche/Pré-escola Bairro Vila Brasil 007 

b. PAC 2 - Creche/Pré-escola Bairro Novo Horizonte 002 

c. PAC 2 – Creche/Pré-escola Bairro Cascalheira 003 

Providências: não há como proceder quanto a esta situação devido ao fato dessas obras estarem 

inseridas no mesmo Termo de Compromisso das outras seis creches executadas, ou em execução 

no município 

 

d. PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 – Bairro Vila Amorim 

Providências: a obra está em reformulação, aguardando análise do FNDE. 

Duas obras com cumprimento de objeto diligenciado, na aba execução financeira: 

 

e. PAC2 03268/2012 – ID – 26217 – Cobertura de Quadra Escolar 001 – Escola Iazinha Pamplona 

– Motivo da diligência: Ausência de documento de Propriedade recente e atualizado do terreno onde 

foi executada a obra. Caso tenha havido alteração de endereço, justificar a troca por meio de ofício 



 

Página 287 de 339 

e apresentar documento de propriedade e planta de situação compatíveis entre si. Esclarecimentos 

em relação ao contrato da LPR, que indica o número do Termo de Compromisso diferente 

Providências:  estão sendo tomadas as medidas necessárias para regularização da prestação de 

contas da referida obra, através do Setor de Convênios (Srº Vítor Barreto). 

f. PAC2 03268/2012 – ID -26218 – Cobertura de Quadra Escolar – Escola Eurides Santana - 

Motivo da diligência: Ausência de documento de Propriedade recente e atualizado do terreno onde 

foi executada a obra. Caso tenha havido alteração de endereço, justificar a troca por meio de ofício 

e apresentar documento de propriedade e planta de situação compatíveis entre si. Termo de 

Recebimento Definitivo que comprove se tratar da obra em questão, de acordo com o endereço do 

documento de propriedade e com os valores pactuados. -Esclarecimentos em relação ao contrato da 

LPR, que indica o número do Termo de Compromisso diferente. Relatório de Cumprimento do 

Objeto com valores corretos nos itens (7.8) e (7.9). Relatório fotográfico que demonstre a obra em 

funcionamento. 

Providências:  estão sendo tomadas as medidas necessárias para regularização da prestação de 

contas da referida obra, através do Setor de Convênios (Srº Vítor Barreto). 

MAVS/SIOPE – Alimentação e acompanhamento do Sistema 

O processo no MAVS iniciou-se com a participação da Secretária de Educação que, por sua vez, 

confirmou todas as informações de receitas e despesas voltadas para a educação básica pública, 

contidas no Anexo VIII - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, (Demonstrativo 

das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE), produzido pelo 

sistema SIOPE, com base nos dados informados. Após a confirmação dos dados pela Secretária de 

Educação, o MAVS executou, automaticamente, a conciliação dos dados de receitas e despesas 

transmitidos ao SIOPE com os informados ao Tribunal de Contas correspondente, na verificação de 

irregularidades.  

Por fim, o Presidente do CACS-FUNDEB visualizou o Relatório \ Demonstrativo do FUNDEB e, 

juntamente com os demais conselheiros, concordaram e confirmaram os dados nele contidos.  

Os procedimentos no MAVS/SIOPE, relativos aos bimestres de 2021, conforme prescrição legal, 

foram realizados com sucesso, conforme apresentado no demonstrativo abaixo: 

 



 

Página 288 de 339 

Atualização Cadastral do Sistema do PDDE Interativo – Monitoramento dos programas 

vinculados às escolas via PDDE Interativo 

 

Monitoramento do Sistema do PDDE Interativo 

 Acompanhamento da implementação e execução das ações dos programas constantes na 

Plataforma do PDDE Interativo, disponibilizando as orientações e o auxílio necessário para uma 

concretização exitosa dessas políticas; 

 Atualização e liberação de senhas e cadastros dos gestores escolares; 

 Gerenciamento de perfis nos programas Livro Didático, Educação Conectada, Sala de Recursos; 

 Monitoramento do sistema CAED –MEC; 

 Cadastramento dos livros didáticos das escolas da rede; 

 Solicitação de livros didáticos para reserva técnica, remanejamento de livros e doações visando 

o suprimento das escolas da rede; 

 Validação e encaminhamento ao MEC do Plano de Aplicação Financeira das escolas 

contempladas com o Programa de Inovação Educação Conectada/2021. 

Ademais, houve: acompanhamento da execução financeira dos recursos do PDDE nas escolas do 

município, em parceria com a COPE – Coordenação de Programas Especiais do Estado da Bahia. 

Adesão ao programa nacional do livro didático  

Em 2021 a escolha dos livros didáticos ocorreu apenas na modalidade do PNLD – Obras Literárias 

2022 – Educação Infantil, realizada via Sistema PDDE-Interativo. Adotou-se a escolha unificada 

para todas as escolas da rede, conforme comprovante abaixo: 
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Adesão ao Programa Sala de Recursos 

 
 

 
 

Programa PPDE no campo 

O Programa PDDE Campo destina recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio e de 

capital, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

a escolas públicas municipais, estaduais e distritais da educação básica, localizadas no campo, a fim 

de garantir abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e esgotamento sanitário 

nas unidades escolares beneficiadas. 

Em 2021, no município de Barreiras, seis escolas receberam os recursos financeiros do referido 

programa, estão em processo de execução das ações planejadas. 
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Escolas contempladas Valor Recebido em R$ 

Escola Municipal Profº José Agostinho Porto 15.000,00 

Escola Municipal Manoel Rocha Filho 15.000,00 

Escola Municipal Maria Madalena 13.000,00 

Escola Municipal São João - Barrocão 13.000,00 

Escola Municipal São João - Riachinho 15.000,00 

Escola Municipal Pedro Cavalcante da Silva 13.000,00 

 

 

Adesão ao Programa PPDE água 

O Programa PDDE Água destina recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes e sob a 

égide da Resolução nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas públicas municipais, estaduais e distritais 

da rede pública de ensino da educação básica, localizadas no campo, a fim de garantir o 

abastecimento de água em condições apropriadas para consumo e o esgotamento sanitário nas 

unidades escolares beneficiadas. 

Em 2021, no município de Barreiras, duas escolas receberam os recursos financeiros do referido 

programa, estão em processo de execução das ações planejadas: 

 

Escolas contempladas Valor Recebido em R$ 

Escola Municipal Luiz de Freitas Lima 32.000,00 

Escola Municipal São João - Riachinho 32.000,00 

 

Adesão ao Programa de Inovação Educação Conectada 

A adesão ao Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido pelo Ministério da Educação 

e parceiros, foi realizada pela Secretaria Municipal de Educação junto às escolas da rede, tendo 

como objetivo apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso 

pedagógico de tecnologias digitais na educação municipal, no sentido de formar estudantes mais 

criativos, mais autônomos, verdadeiros protagonistas de suas trajetórias de conhecimento e de 

atuação profissional. 

Em nosso município 6 escolas da zona rural foram contempladas em 2018 com a instalação de 

internet satelital em banda larga; em 2019, 45 escolas da zona urbana foram contempladas com a 

conexão terrestre; em 2020, 17 escolas (zona urbana e rural) forma também contempladas com a 

conexão terrestre; e em 2021 56 escolas renovaram a adesão ao programa. 

Adesão ao Programa Educação e Família 

O Programa Educação e Família, tem a finalidade de, no âmbito das escolas públicas de educação 

básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção 

do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no 

futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro. 

Escolas Contempladas: 
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 CAIC – Murilo de Avelar Hingel 

 Colégio Mun. Profª Valdete Piedade de Holanda 

 Escola Municipal Carmosa Francisca de Jesus 

 Escola Municipal Dr. Abílio Farias 

 Escola Municipal Profº José Agostinho Porto 

 

Adesão ao Programa Tempo de Aprender 

O programa Tempo de Aprender tem o objetivo de apoiar, aperfeiçoar e valorizar a formação de 

professores e gestores escolares do último ano da pré-escola e do 1º e 2º anos do ensino fundamental. 

Em 2021 foram contempladas com o referido programa 40 escolas no município de Barreiras 

 

Adesão ao Programa Brasil na Escola 

O Programa Brasil na Escola tem por objetivo induzir inovações e estratégias para assegurar a 

permanência e aprendizagem dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, apoiando a 

execução das metas 2 e 7 do Plano Nacional de Educação (PNE). O Programa está estruturado em 

três eixos: apoio técnico e financeiro às escolas, valorização de boas práticas e inovação. Está 

previsto, também, realização de formações, seminários, fóruns e estudos sobre o Ensino 

Fundamental, além de seleção de escolas para o fomento de projetos inovadores. 

Escola contemplada em 2021: 

 Colégio Municipal de Aplicação Octávio Mangabeira Filho 

 

Programa Formação pela Escola 

Considerando a necessidade de qualificação da atuação dos cidadãos, dos agentes e parceiros 

envolvidos na execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas dos programas e ações 

educacionais, o município de Barreiras realizou a adesão ao Programa Formação pela Escola, 

através do PAR, com o objetivo de propiciar uma capacitação à distância que promova a construção 

do conhecimento e fortalecimento do controle social em relação às ações desenvolvidas na 

implementação dos programas vinculados e financiados pelo FNDE.  

Desde 2017 o município vem oferecendo, através do Programa Formação pela Escola, os seguintes 

cursos: Competências Básicas, PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, Censo Escolar da 

Educação Básica, PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, PLi – Programas do Livro, 

Fundeb, PTE – Programas do Transporte Escolar, Controle Social para Conselheiros e Siope. Cada 

curso possui carga horária entre 40/60h, com encontros presenciais e atividades à distância.  

Em 2021, a SMECEL atendeu aproximadamente 50 cursistas, com cinco módulos (cursos) 

ofertados. Assim, é de extrema relevância a realização dos cursos oferecidos pelo Programa, uma 

vez que permitem a reflexão, participação cidadã, consciência crítica e atuação efetiva no exercício 

do controle social, promovendo a melhoria da qualidade da gestão e transparência na aplicação dos 

recursos públicos da Educação Básica em nosso município.  

 

Público participante: Cidadãos que exercem funções de gestão, execução, monitoramento, 

prestação de contas e controle social de recursos orçamentários dos programas e ações financiados 

pelo FNDE: profissionais de educação da rede pública de ensino (diretores, vice-diretores e 

secretários escolares), técnicos da Secretaria Municipal de Educação, membros do comitê local do 
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PAR – Plano de Ações Articuladas, membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE; Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – 

CACS/Fundeb), integrantes do Sindicato APLB e Sinprof. 

Resultados: 

 Integração uma rede de cidadãos que têm importante papel na gestão, no monitoramento e 

controle social dos recursos públicos destinados à educação;  

 Elevação do desempenho dos programas e ações do FNDE, contribuindo diretamente para a 

melhoria da qualidade do ensino e do Índice de Desenvolvimento da Educação – IDEB;  

 Multiplicação do conhecimento construído nos formações com as equipes escolares;  

 Aquisição de conhecimentos específicos e da legislação correlata dos Programas vinculados ao 

FNDE em vigência nas escolas;  

 Mobilização das equipes escolares para adesão, planejamento participativo, execução financeira 

e prestação de contas do PDDE Básico e programas vinculados;  

 Fortalecimento da atuação dos Colegiados Escolares nas escolas;  

 Formação de Conselheiros para uma atuação mais eficiente e segura. 

 

Ações desenvolvidas em 2021 

Mês Ações desenvolvidas Descrição Resultado 

Fevereiro 

Renovação da adesão ao 

Programa Formação pela 

Escola 2021 

Formação para conhecimento dos 

Programas do FNDE, dispondo de 

informações sobre as políticas públicas na 

área da educação executadas pelo governo 

federal, o financiamento dessas políticas e 

o papel do FNDE no apoio a sua 

efetivação. 

Elevação do 

desempenho dos 

programas e ações do 

FNDE, contribuindo 

diretamente para a 

melhoria da qualidade 

do ensino 

Março/ 

Abril 

Oferecimento dos cursos de 

formação, por módulo 

Integração de uma rede de cidadãos que 

têm importante papel na gestão, no 

monitoramento e controle social dos 

recursos públicos destinados à educação 

Aprovação de 90% 

dos cursistas 

matriculados 

 

Efetivação do curso 

Competências Básicas com 30 

cursistas matriculados 

Aborda as políticas públicas na área 

social, no reconhecimento das políticas 

para a educação básica, suas fontes de 

financiamento e os mecanismos para que 

a comunidade faça o acompanhamento e 

o controle social dos recursos destinados 

à educação 
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Maio/ 

Junho 

Efetivação do curso PDDE – 

Programa Dinheiro Direto na 

escola, com 30 cursistas 

matriculados 

Aborda as devidas orientações sobre a 

execução financeira e prestação de contas 

dos recursos recebidos pelas instituições 

escolares do município, visando uma 

aplicabilidade correta e de acordo com a 

previsão legal.  Incentiva também a 

participação cidadã e atuação efetiva no 

exercício do controle social dos recursos, 

promovendo a melhoria da qualidade da 

gestão e a transparência das ações 

efetivadas. 

Aprovação de mais 

90% dos cursistas 

matriculados 

 

Avaliação dos cursistas, 

fechamento das turmas, 

elaboração e envio do relatório 

final 

  

Julho/ 

Agosto 

Efetivação do curso Censo 

Escolar da Educação Básica 

com 38 cursistas matriculados 

Aborda informações que visam capacitar 

profissionais da educação para o correto 

preenchimento das informações do Censo 

Escolar, bem como a conselheiros e 

cidadãos com a finalidade de 

conscientizá-los sobre a importância do 

acompanhamento e do controle social 

para o cuidadoso e fidedigno 

preenchimento dos dados. 

Aprovação de 87% 

dos cursistas 

matriculados 

 

Avaliação dos cursistas, 

fechamento das turmas, 

elaboração e envio do relatório 

final 
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Setembro/ 

Outubro 

Efetivação do curso PNAE – 

Programa Nacional da 

Alimentação Escolar com 36 

cursistas matriculados 

O programa aborda as ações de educação 

alimentar e nutricional a estudantes de 

todas as etapas da educação básica 

pública. Com o objetivo da oferta de no 

mínimo uma refeição diária, visando 

atender os requisitos nutricionais 

referentes ao período em que este se 

encontra na escola, o gerenciamento do 

programa é bastante complexo em virtude 

de estarem envolvidos diretamente no 

processo, União, Estados, Municípios, 

Conselhos e estabelecimentos de ensino. 

Aprovação de 89% 

dos cursistas 

matriculados 

Novembro

/ 

Dezembro 

Efetivação do curso PNLD – 

Programa Nacional do Livro 

Didático com 30 cursistas 

matriculados 

Aborda os Programas vigentes do Livro 

Didático, ampliando o acesso às 

informações sobre os recursos  

disponíveis para esta  política pública, no 

fortalecimento da gestão democrática da 

escola pública. 

Aprovação de 86% 

dos cursistas 

matriculados 

 

Diretoria de Pessoal 

Quantitativo de professores na rede ou no sistema de ensino por categoria e por vínculo 

 

CATEGOR

IA 

ESTATUTARI

O 

ESTATUT

ARIO 

CEDIDO 

PROCESSO 

SELETIVO 

TRABALH

ADOR 

TEMPORA

RIO 

CARGO 

COMISSION

ADO 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

ARTIFICE                     

ASSES

SOR 

DE 

SECRE

T. NH2 

                2 2   

ASSESSOR 

JÚRIDICO 

NH4 

                1 1 1 1 
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ASSESSOR 

ESPECIAL 

II 

                   1 

ASSES

SOR 

DE 

SECRE

T. NH4 

                2 2 2 1 

ASSESSOR 

ESPECIAL 

NH7 

                1 1 1  

ASSESSOR 

TÉCNICO 

NH7 

                2 2 1 1 

ASSIST. 

ADMINIS

TRATIVO 

 56 
6

6 

5

9 
   1  2    1 1      

AUX. 

ADMINIS

TRATIVO 

 18 
2

0 

2

1 
                

ASSIT. DE 

GABINETE 

NH9 

                1 1 1  

ASSIST

ENTE 

DE 

SETOR 

NH10 

                
1

1 

1

2 

1

2 
6 

AUX. EM 

MANUT. 

REPARO

S 

   1     1 1           

AUX. SG. 

MERENDA 
        

1

1

9 

1

0

4 

5

4 
 

3

5 
1 

1

5 
3     

AUX. SG. 

PORTARIA 
        

4

2 

3

6 

1

8 
 

2

0 
1 

1

3 

6

1 
    

AUX. 

SERVIÇ

OS 

GERAIS 

1

1

0 

10

7 

1

0

5 

1

0

6 

    
8

8 

8

5 

1

4

0 

 
8

8 

1

0 

1

1

3 

2

8 
    

APOIO 

A 

ED.IN

         
1

8 

2

1 
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FANTI

L 

BIBLIOTEC

ÁRIO 
1 1 1 1                 

COORD

ENADO

R PED 

        8 
1

0 

1

4 
 

1

6 

1

1 

1

2 
1     

COORD

ENADO

R NH6 

                3 5 5 7 

CUIDADOR         

1

2

4 

1

3

4 

5

0 

1

6

9 

2

7 

6

7 

1

6

7 

1     

DIRETOR 

(A) 

5

1 
51 

4

7 

4

9 
            6 6 9 

1

0 

DIRETOR 

NH5 
2 2 3 2             4 5 3 4 

ESPC. 

EM 

EDUC

AÇÃ

O 

4

1 
36 

3

7 

3

5 
       

3

0 
        

INSP.

AL.IN

F 

           
5

9 
        

INSPE

TOR 

DE 

DISCIP

LINA 

        
1

9 

1

7 
2  4  7      

NUTRICIO

NISTA 
  1            1      

INTÉRPRE

TE 
        7 5 3 

1

4 
2 6 9      

MAESTRO 1 1 1 1      1 1          

MAES

TRO 

DE 

FANF

ARRA 

        7 4     2      

PRODU

TOR DE 

EVENT

OS 

          1          
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MONITOR         

2

4

5 

2

0

2 

5

3 

1

6

8 

1

4 
4 

7

0 
2     

MOTORIST

A 
5 5 5 4     1    1 2       

MÚSICO         
1

2 

1

0 
7 4 1 2 6      

NUTRICIO

NISTA 
1 1 1 1        2   1      

PEDAGOG

O 
        5 4           

PEDREIRO              1 1 1     

PROF. 

AUX. DE 

ARTES 

         1  2 1        

PROF. 

AUX. DE 

INFORMÁT

ICA 

        2 2           

PROFESSO

R (A) 

9

1

9 

88

4 

7

7

5 

8

1

7 

   9 

2

6

9 

3

2

6 

1

3

0 

5

2

8 

1

1

6 

1

5

8 

4

1

7 

1

0 
    

PSICOPED

AGOGO 
3 3 3 3                 

RECEPCIO

NISTA 
        2 2           

RECREAD

OR 

1

0 
10 9 8                 

SECRET. 

CONS. M. 

DE 

EDUCAÇÃ

O 

1 1 1 1                 

SECRETÁR

IO ADM 

NH8 

                 1 1 1 

SECRETÁR

IO(A) 

ESCOLAR 

   7                
5

2 

SUBCOOR

DENADOR 

NH8 

 2 2              4 4 4 3 

SUBDIRET

OR NH7 
 4 5 2             

1

3 

1

7 

1

9 

2

8 
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SUBSECRE

TÁRIO NH2 
                 1 1 1 

TÉCNICO 

EM 

ESPORTES 

1 1 1 1                 

TELEFONIS

TA 
1 1 1 1                 

VICE-

DIRETOR 

(A) 

4

7 
51 

5

0 

4

8 
            

1

1 
7 8 

1

0 

VIGIA 
4

6 
46 

4

6 

4

6 
   1    

1

3 
    1    

TOTAL 

1

2

4

0 

12

81 

1

1

8

0 

1

2

1

4 

   
1

1 

9

5

1 

9

6

4 

4

9

4 

9

8

9 

3

2

5 

2

6

4 

8

3

5 

 
6

2 

6

7 

6

8 

1

2

6 

Tabela Geral com nível de escolaridade dos docentes, técnicos e funcionários administrativos com 

definição do perfil de habilitação dos professores e as disciplinas que cada um leciona. 

FUNÇÃO TIPO DE FORMAÇÃO QUANTIDADE 

Professor Artes 9 

Professor Ciências Biológicas 26 

Professor Educação Física 34 

Professor Filosofia 3 

Professor Geografia 16 

Professor Inglês 2 

Professor Letras 118 

Professor Magistério 128 

Professor Matemática 42 

Professor Mestrado 6 

Professor Outras 77 

Professor Pedagogia 901 

Professor Pós-Graduação 409 

Professor Sociologia 3 
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Professores da Educação Básica com formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei nº 9394, 

de 20 de dezembro de 1996 

Considerando o relatado no número 15, existem poucos professores concursados para disciplinas 

específicas, porém, em números gerais verificam- se os seguintes índices de formação: 

NÍVEL DE FORMAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Segunda Licenciatura 383 42 % 

Pós-Graduação 590 64% 

Mestrado 9 1 % 

Do total de 889 Licenciados cerca de 99,7% possuem uma licenciatura ou mais e apenas 3 (três) 

servidores possuem apenas o nível médio. 

A relação comprobatória da manutenção constante dos servidores colocados à disposição de outros 

órgãos (cedidos ou recebidos, permutados...) ou que foram removidos da sua lotação com 

acompanhamento de prazos e do quantitativo de funcionários (agentes administrativos, assistentes, 

auxiliares de contabilidade, auxiliares de serviços gerais, digitadores, eletricistas, motoristas, etc.) 

Seguem, em anexo, os dados para análisebTabela com o quantitativo de professores classificados 
por vínculo e por nível de ensino 

Níveis de Ensino 
Quantidade de Docentes 

Total 
Efetivos Temporários 

Creche e pré-escola 179 143 322 

Fundamental I e II 595 390 980 

Total 774 533 1307 

 

Porcentagem de professores efetivos com pós–graduação em creche, Pré- escola e EF I e EF II? 

Cerca de 64% de professores efetivos com título de pós-graduação encontram-se inseridos em 

creche, Pré-escola e Educação Fundamental I e Educação Fundamental II, totalizando um 

quantitativo de 590. 

Diagnósticos sobre a trajetória dos docentes: necessidade de professores; adequação da formação às 

disciplinas que ministram; funções docentes que exercem; escolas em que trabalham; e tempo de 

permanência nas escolas. 

Sobre os docentes da rede pública municipal, deve-se constar que 69% das 2.089 cargas horárias 

necessárias, são ocupadas por docentes efetivos, e, consequentemente 31% por servidores 

temporários. 

Os efetivos têm boa estabilidade nas unidades onde escolheram servir e são removidos, a pedido, 



 

Página 300 de 339 

nas condições do Estatuto, no último mês do ano letivo. 

O elevado percentual de docentes temporários, pela natureza do vínculo tem causado instabilidade, 

com prejuízo no fazer pedagógico das unidades escolares. 

Quanto à adequação de formação à disciplina que exercem há significativo desatendimento 

decorrente do fato pretérito da inexistência de órgãos formadores de docentes e disciplinas 

específicas ao passo que a única instituição formadora era a de Licenciatura em Pedagogia. Tal fato 

gerou a admissão de pedagogos em número superior ao exigido, passando estes a desempenharem 

a título precário de outras disciplinas. Com o passar do tempo grande parte deles adquiriram função 

para área que atuam. No entanto, em face dessas substituições até que se aposentem, não será 

possível admitir professores licenciados nas disciplinas específicas. 

Quanto às funções que exercem, verificam-se certas anomalias: 

 A existência de elevado número de Unidades de Ensino, muitas dessas de pequeno porte têm 

demandado excessivo número de carga horária para as funções pedagógicas de gestão 

administrativas pedagógicas; 

 Há quase 100 (cem) cargas horárias de professores cujo problema de saúde ou outros foram 

responsáveis pelo afastamento de suas funções obrigando – os a exercerem outras funções de menor 

complexidade e que onera os cofres públicos 

Quantidade total de professores/profissionais de educação em sala de aula para atendimento 

constante e direto dos alunos da rede municipal em creche, Pré-escola e EF I e EF II: 

NÍVEIS DE ENSINO QUANTIDADE 

Creche e Educação Infantil 492 

EF I e EF II 1.530 

Total 2.022 

Quantidade de profissionais da educação não docentes (Ex. monitor, pedagoga, psicóloga, 

secretária, etc.) atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) ou ocupantes 

de cargos de provimento efetivo: 

Profissionais da educação não docentes (Ex. monitor, 

pedagoga, psicóloga, secretária, etc.) 
Quantidade 

Atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º 

ano). 
148 

Atuantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º 

ano) ocupantes de cargos de provimento temporário. 
329 

Ocupantes de cargos de provimento efetivo. 296 
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Quadro de vagas disponibilizadas ao ano e taxas de ocupação, por segmento de ensino, incluindo 

oferta de Tempo Integral.  

Segmentos Carga horária de 20 h 

AEE 66 

Gestão e Coordenação Pedagógica 326 

Creche 95 

EF I e EI 742 

EF II: 299 

Total de Cargas horárias de 20 h 

disponibilizadas 
1.528 

 

Ações de formação inicial e continuada: quantidade, número e especificação de pessoal atendido 

(por segmento de ensino), temáticas/abordagens, carga horária da formação, custos. 

Segundo informações da Diretoria Pedagógica, não foram realizados cursos de formação continuada 

devido ao contexto da pandemia. 

Ações de desenvolvimento das relações interpessoais, cuidados com a saúde do trabalhador, 

adequações de móveis e equipamentos de trabalho voltados à saúde ocupacional, etc. 

Ainda imerso em um contexto de pandemia, os esforços na área de educação mantiveram-se focados 

na manutenção de medidas de contenção da propagação do coronavírus, com o monitoramento 

ostensivo na execução das medidas de prevenção adotadas no protocolo sanitário. 

No segundo semestre, houve um evidente arrefecimento na propagação da infecção trazendo queda 

nos índices de mortalidade e diminuição das taxas de internamento em uti´s possibilitando o retorno 

às aulas na modalidade presencial (mês de setembro), ocasião em que as escolas buscaram 

alternativas para a reorganização dos seus espaços de maneira que se mantivesse o distanciamento 

mínimo entre os estudantes, uso de máscara e higienização das mãos, conforme o protocolo de 

retomada das aulas. 

A adoção das medidas preventivas surtiram efeito, sobretudo com o avanço da imunização, trazendo 

uma realidade diferente do contexto vivenciado até meados do segundo semestre,  mantendo o grau 

de transmissibilidade e internamento em níveis baixos.  

Em 2021, no período de janeiro a dezembro, 163 servidores da SMECEL entregaram ao setor de 

Recursos Humanos atestados com os seguintes resultados referentes a infecção por Covid-19: 
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COVID Quantitativo 

Suspeita Covid 116 

Teste Rápido – IGG Positivo 10 

Teste Rápido – IGM Positivo 01 

Teste Rápido – Negativo 04 

SWAB – IGG Positivo 12 

SWAB – Negativo 20 

TOTAL 163 

 

Dos 163 atestados apresentados, observou-se o seguinte resultado: 

 71,16 % não realizaram testagem, tendo sido afastados do trabalho em função dos sintomas 

gripais apresentados, 

 14,11 % testaram positivo, 

 14,72 % testaram negativo. 

No decorrer dos meses de setembro adezembro, foram fechadas apenas 06 (seis) salas de 04 (quatro) 

escolas, após 06 servidores testarem positivo para Covid-19. Porém, não houve o fechamento total 

posto que os mesmos não se contaminaram concomitantemente. 

Escolas Salas fechadas 

Escola Municipal Dona Maria Castro e Silva 02 

Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo 01 

CMEI do Ribeirão 02 

Creche Areolina Cardoso "Dona Xinxa" 01 

TOTAL 06 

 

Em virtude de ter havido um número expressivo de crianças apresentando síndrome gripal em três 

Unidades Escolares, a SMECEL acionou a Vigilância Epidemiológica do município para 

investigação. Após o agendamento de 81(oitenta e um) casos suspeitos, para realização da testagem, 

observou-se que cerca de 56,79% das crianças não compareceram ao laboratório Leonídia Ayres 

para realização do teste. Do restante do público alvo submetido ao teste, todos tiveram o resultado 

negativo. 

Escolas Suspeitos Testados 
Resultados 

negativos 

CMEI João Paulo II 15 15 15 

CMEI Areolina Cardoso  40 5 5 

Escola Municipal Domingos 

Mármore 
26 26 26 

TOTAL 81 46 46 
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Após o retorno às aulas observou-se que a taxa de contaminação entre estudantes na rede municipal 

de educação foi praticamente nula. Levantamento anual de dados sobre acometimento de doenças 

mais comuns, dados de atestados e afastamentos a qualquer título (licenças médicas, licenças 

prêmios, licenças sem vencimento, etc.) 

Em 2021, no período de janeiro a dezembro, cerca de 338 servidores da SEMCEL entregaram ao 

setor de Recursos Humanos um total de 555 atestados e relatórios médicos, conforme discriminado 

na tabela abaixo: 

Documento emitido Quantitativo 

Atestado Médico 419 

Atestado Odontológico 16 

Atestado de Acompanhamento 33 

Atestado de Comparecimento 79 

Relatório Médico 08 

Total 555 

Fonte: Prefeitura de Barreiras, dez/2021 

Na tabela abaixo, observa-se a frequência dos documentos emitidos por 338  servidores 

da SMECEL e classificados conforme parecer da Junta Médica Oficial - JMO, bem 

como o registro quantitativo dos documentos que não foram encaminhados para      a 

JMO em virtude do não cumprimento do prazo ou por não se aplicar ao caso. 

 

Documento emitido Quantitativo 
Homologado 

JMO 

Não 

Homologado 

JMO 

Não 

Encaminhado 

para a JMO 

Atestado Médico 419 140 0 279 

Atestado Odontológico 16 0 0 16 

Atestado de Acompanhamento 33 6 0 27 

Atestado de Comparecimento 79 3 0 76 

Relatório Médico 8 2 0 6 

TOTAL 555 151 0 404 

Fonte: Prefeitura de Barreiras, dez/2021 

 

De todos atestados médicos encaminhados cerca de 27,40% foram homologados pela JMO e 

72,79% não foram homologados ou porque não justificava o encaminhamento para a Junta por ser 

atestados de afastamento inferior a cinco dias. 

 

 

 

 

 

 



 

Página 304 de 339 

Quantitativo de afastamentos a título de licenças prêmio, no período de 2019 a 2021. 

Ano 
Quantitativo de Licenças prêmio 

concedidas 

2019 77 

2020 21 

2021 38 

Total 136 

 

Quantitativo de afastamentos a título de licenças em 2021. 

Classificação das Licenças 
Qde de Licenças 

deferidas em 2021 

Qtde de Servidores 

em Licença. 

Licenças sem vencimento 07 43 

Licença Maternidade 66 18 

Afast. Por motivo de doença superior a 15 dias 28 - 

Licença para Aprimoramento Profissional - - 

Licença para Acompanhar Pessoa da Família 11 02 

Licença para Desempenho de Mandato 

Classista 
- 04 

Licença Prêmio 38 08 

Total 56 57 

Licença para Desempenho de Mandato Classista. 

Matrícula Nome da Pessoa Cargo 
Ano do 

Afastamento 

209 Ana Maria de Alencar Vieira Professor V TAB 8 Nível 09 2021 

491 Carmélia Carvalho de Souza Professor V TAB 9 Nível 11 2013 

926 Edson Vieira de Lima Assistente Administrativo 2017 

2539 Maria Rodrigues da Silva Lima Professor V TAB 9 Nível 11 2021 

Ações para promover avaliações de desempenho periódicas, incluindo estágio probatório. 

Não há servidores em estágio probatório. 

Tem se adotado avaliação indireta através da avaliação da aprendizagem em massa dos alunos. 
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Ações para dar feedbacks, essencial que as equipes tenham um retorno sobre tudo o que é avaliado 

a seu respeito, tanto positiva, quanto negativamente, com base no conhecimento sobre a realidade 

das escolas e das equipes. 

É feita devolutiva do resultado das avaliações em massa 

Tabela histórica (2016 a 2021) com os valores pagos: Piso Salarial Nacional e Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração (PCRR) comparados ao valor estabelecido em lei. 

Evolução do Piso Nacional do Salário do Magistério 

Classe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Professor I 2.135,64 2.298,80 2.455,35 2.557,74 2.886,24 2.886,24 

 

Evolução do Piso Municipal do Salário do Magistério 

Classe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Professor I  

Tabela I – 2º Grau Completo 
2.178,14 2.466,37 2.639,02 2.810,56 2.810,56 2.810,56 

Professor II 

Tabela II- Ensino Médio 

Modalidade Normal 

2.199,91 2.491,03 2.665,40 2.838,65 2.838,65 2.838,65 

Núcleo de Engenharia 

Introdução 

O presente Relato acerca das atividades realizadas pelo núcleo de engenharia tem por desígnio, 

positivar as principais realizações de obras (construções, manutenções e implantações de sistemas) 

em unidades abrangidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

(SMECEL) ano de 2021.  

Destaca-se que foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização das unidades 

escolares e adjacências, bem como para a participação, valorização, aperfeiçoamento e bem-estar 

de alunos e servidores. 

O Núcleo de Engenharia da SMECEL tem como principais atividades fiscalizar, monitorar e avaliar 

as atividades de execução de obras e orçamentos de projetos e contratos relacionados à manutenção 

e construção em unidades da Secretaria.  

O Núcleo executa suas atividades conforme demandas enviadas pelo público interno, visando 

sempre intermediar atividades que viabilizem o melhor funcionamento das obras, bem como 

resguardar contabilmente o cumprimento das determinações legais, orçamentárias e financeiras 

acordadas pela SMECEL e empresas através dos seus respectivos contratos de prestação de serviços. 
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Atividades desenvolvidas pelo núcleo de engenharia em 2021 

Em relação às atividades desenvolvidas ao longo de 2021, registra-se: 

 

Construção de 4 (quatro) Escolas com 8 Salas de Aula:  nos Bairros Jardim Vitória, Novo Horizonte, 

Barrocão de Baixo e Vila Dulce,  

 

Finalização de 1 (uma) Creche Pré-Escola Tipo B – FNDE  no Bairro Vila Dulce,  

 

Entrega parcial de 1 (uma) Creche Pré-Escola Tipo B – FNDE  no Bairro Sombra da Tarde,   

 

Construção de Quadras Poliesportivas em 5 (cinco) Escolas Municipais,  

 

Implantação de Sistema de Energia Solar por Placas Fotovoltaicas em 11 (onze) Escolas Municipais, 

e Serviços de Manutenção Predial, com fornecimento de peças, materiais, equipamentos e mãos de 

obra em 24 (vinte e quatro) unidades abrangidas pela Secretaria de Educação, sendo 6 (seis) Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEI) e 16 (dezesseis) Escolas Municipais. 

Unidades e respectivas situações 

O Núcleo de Engenharia da SMECEL apresenta, através da seguinte relação, as obras realizadas ao 

longo do ano de 2021, tal como a identificação das unidades, localização e empresa contratada para 

execução dos serviços solicitados, juntamente com registros fotográficos a fim de ratificar os fatos 

acima citados. 

 

Relação de Obras Realizadas 
Obra: Construção de Quadra Poliesportiva Tipo 1 – Padrão FNDE 

Local: Escola Municipal Tarcilo Vieira de Melo 

Empresa Contratada: KGN Construtora e Empreendimentos  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 

 
 Figura 1. Vista Lateral Esquerda da Quadra.          Figura 2. Vista Lateral Direita da Quadra. 
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 Figura 3. Vista Frontal da Quadra.                         Figura 4. Vista Frontal dos Vestiários da Quadra. 

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva Tipo 1 – Padrão FNDE 

Localidade: Escola Municipal de 1º Grau Miguel Pereira Gomes 

Empresa Contratada: KGN Construtora e Empreendimentos  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 

 

 
        Figura 5. Vista Lateral Esquerda da Quadra.      Figura 6. Vista Lateral Direita da Quadra. 

 

                       
Figura 7. Vista Lateral para o Vestiário da Quadra. Figura 8. Vista Lateral da Quadra. 
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Obra: Construção de Quadra Poliesportiva Tipo 1 – Padrão FNDE 

Localidade: Escola Municipal Professora Cleonice Lopes 

Empresa Contratada: BMF Engenharia LTDA  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 

 

                  
Figura 9. Vista Lateral Esquerda da Quadra.       Figura 10. Vista Lateral Direita da Quadra. 

 

 
Figura 11. Cobertura da Quadra.                     Figura 12. Área de circulação entre Quadra e 

Vestiário. 

 

Obra: Construção de Escola com 8 Salas de Aula 

Localidade: Bairros Jardim Vitória, Novo Horizonte, Barrocão de Baixo e Vila Dulce 

Empresa Contratada: FCK Construções e Incorporações LTDA  

Situação da Obra: Em andamento 

Registros Fotográficos: 
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                       Figura 13. Construção de Escola no Jardim Vitória.  Figura 14. Construção de Escola 

no Barrocão de Baixo. 

 

                
                        Figura 15. Construção de Escola no Novo Horizonte.  Figura 16. Construção de 

Escola na Vila Dulce. 

 

 

 

 

Obra: Implantação de Energia Solar 

Localidade: 11 Escolas Municipais (identificadas em legenda das figuras) 

Empresa Contratada: GFC Energia Solar e Materiais Elétricos  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 
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                     Figura 17. Colégio Sagrado Coração de Jesus.                 Figura 18. Colégio Municipal 

Padre Vieira. 

  

 
Figura 19. CMEI São Francisco de Assis.                   Figura 20. Escola Francisco Joaquim de 

Lima. 

 

 
                     Figura 21. Colégio Mirandolina Ribeiro de Macedo.       Figura 22. Escola Tarcilo Vieira 

de Melo. 
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Figura 23. Colégio Municipal Itaraju Queiroz. 

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva 

Local: Academia Barreirense de Letras (ABL) 

Empresa Contratada: Sampaio & Vieira Construtora LTDA-ME  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 

 

 
                      

Figura 24. Fachada – Academia Barreirense de Letras.    Figura 25. Área de Circulação - ABL. 

 

 
                   

 Figura 26. Área de Circulação - ABL.                               Figura 27. Área de Circulação - ABL.                                

 

 
                     

Figura 28. Área de Circulação - ABL.                               Figura 29. Área de Circulação - ABL.         
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Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva 

Localidade: Unidades de Ensino identificadas em legenda das figuras 

Empresa Contratada: Sampaio & Vieira Construtora LTDA-ME  

Situação da Obra: Finalizada 

Registros Fotográficos: 

 

 
                          Figura 30. Rede Hidráulica – CMEI do Ribeirão. Figura 31. Quadro de Distribuição 

– Escola Itaraju  

                                                                                                       Queiroz. 

 

 
                           Figura 32. Recuperação da alvenaria – CMEI   Figura 33. Manutenção na Rede 

Elétrica - Centro 

                           Nossa Senhora das Graças.                              Educacional Sagrado Coração de 

Jesus. 
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   Figura 34. Escavação para instalação de tubulação    Figura 35. Manutenção na Rede Elétrica – 

Escola                           de água - Escola Mun. Octavio Mangabeira.             Municipal Professor 

José Agostinho Porto. 

 

 
                           Figura 36. Instalação de divisórias – Biblioteca         Figura 37. Rede Hidráulica – 

CMEI Areolina Cardoso. 

                           Municipal Folk Rocha. 
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                           Figura 38. Reparos no telhado - CMEI Encanto   Figura 39. Manutenção na Rede 

Elétrica – Escola                           da Criança.                                                            Municipal Dr. 

José da Costa Borges. 

 

 
                           Figura 40. Manutenção na Rede Elétrica – Escola     Figura 41. Manutenção em 

forro PVC na Escola  Municipal Alberto Amorim.                                       Municipal Eurides 

Santana. 
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OBS: Em decorrência da alta demanda de serviços, torna-se inviável estabelecer as figuras de todos 

os serviços de manutenção executados. Sendo estes, concluídos em uma escala maior do que o 

estabelecido acima. 

Diretoria de Cultura 

A Diretoria de Cultura, no ano de 2021, executou um conjunto de ações e projetos por meio de seus 

equipamentos culturais dos seguintes equipamentos culturais:  

1. Escola Municipal de Música Antoninho Sampaio e Banda Municipal 26 de Maio,  

2. Museu Napoleão Matos de Macêdo,  

3. Biblioteca Folk Rocha,  

4. Escola Municipal de Teatro e  

5. Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho, durante o ano. 

Dada as condições apresentadas pela pandemia causada pelo corona vírus, desde o mês de março/20, 

a Diretoria de Cultura suspendeu suas atividades e movimentos culturais diversos, que gerassem 

aglomerações tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos, incluindo o fechamento 

dos equipamentos de cultura administrados por esta diretoria, conforme Decreto Municipal Nº 52 

DE 17/03/2020 que adequava-se aos protocolos estabelecidos pela OMS - Organização Mundial de 

Saúde e Governos: Estadual e Municipal.  

Mesmo em condições adversas ao setor cultural, a diretoria atendeu aos chamados da gestão quanto 

atendimento as demandas solicitadas de logística de pessoal a execução dos mais diversos projetos. 

Dentro do que cabia, realizou-se a administração do valor de R$ 1.166.000,00 (um milhão, cento e 

sessenta e seis mil reais), repassado ao município através da Lei Federal ALDIR BLANC - 

14.017/2020 com o recebimento das prestações de contas referente a 68 (sessenta e oito), 

contemplados através de subsídio, assim como, apresentação dos projetos /oficinas / lives e demais 

atividades realizadas através de 02 (dois), editais lançados para o setor cultural onde foram 

contemplados 30 (trinta) artistas /fazedores de cultura.  

Em concordância a essa atividade realizou-se ações culturais para outras secretarias como: “Arraiá 

do Estica o Braço”, nos dias 23 e 24 de junho de 2021, as vésperas do São João, a Diretoria de 

Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde; apoiou de forma dinâmica a realização 

da vacinação contra o Covid- 19, denominada como o “Arraiá do Estica o Braço”, que aconteceu 

no Posto de Vacinação Covid-19, localizado no Parque Engenheiro Geraldo Rocha. Para esta ação, 

foi preparada a recepção da população alvo, da primeira e segunda doses da vacina contra o novo 

Coronavírus, ao som das bandas Trio Nordestão, Coração do Brasil e Leoni Cunha e banda. 

As equipes de imunização da Secretaria de Saúde juntamente com a Diretoria de Cultura, receberam 

um público de aproximadamente 3.000 pessoas. 
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Com o avanço da vacinação contra a Covid 19, a diminuição dos casos ativos no município, a queda 

dos índices de internação em UTI´s para covid-19 e o rigoroso atendimento aos protocolos 

estabelecidos pelo município em termos de segurança sanitária, conseguiu-se entre julho, setembro 

e outubro, reabrir gradativamente os equipamentos culturais, voltando de forma escalonada a 

atender o público alvo dos projetos culturais.  

Pode-se destacar em julho, a mudança de endereço do equipamento Biblioteca Municipal Folk 

Rocha, funcionando em novo local com melhor ambientação, iluminação e acesso, garantindo o 

retorno às visitas do público em geral ao espaço.  

Nos meses de setembro e outubro, a Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

realizou a chamada dos profissionais que ingressaram no processo seletivo a ocuparem seus cargos 

específicos, dando então, condições ao pleno funcionamento dos equipamentos de Cultura.   

Em outubro, realizou-se a compra de compra 20 (vinte) de tablet’s para uso em pesquisas e arquivos 

digitais dentro da Biblioteca Municipal Folk Rocha. 

Em novembro, realizou-se o primeiro projeto - PRIMAVERA CULTURAL E OFICINA DE 

ARTES, envolvendo todos os equipamentos e linguagens culturais do munícipio. Projeto esse que 

marcou o retorno das atividades /ações culturais envolvendo o público em geral. Aconteceu ao longo 

do mês de outubro, realizando as seguintes ações: 

 apresentações de música 

 cinema,  

 teatro e  

 dança:  

Tais apresentações ocorreram no Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho em concordância com 

as Oficinas de Artes realizadas nos diversos equipamentos:  

 Escola Municipal de Música Antoninho Sampaio,  

 Museu Municipal Napoleão de Mattos Macêdo,  

 Escola Municipal de Teatro (Auditório João do Biriba na Escola Municipal Mirandolina Ribeiro 

Macêdo) e  

 na Biblioteca Municipal Folck Rocha. 

As oficinas foram iniciadas em 01 de novembro com vagas limitadas a cada equipamento de cultura, 

e conforme projeto apresentado por cada coordenador sendo: 

1. Oficinas de Teatro (100 vagas) 
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a. Sensibilização e Criatividade 

b. Jogos Teatrais 

c. Técnica de leitura dramática 

d. Técnica Vocal 

e. Iniciação Teatral 

2. Oficinas no Museu Municipal Napoleão de Mattos Macêdo (60 vagas) 

a. Fotografia e memória 

b. Pincelando a história 

c. Aprendizado da digitalização 

d. Monte seu presépio 

3. Oficinas na Biblioteca Municipal Folck Rocha (60 vagas) 

a. Contação de histórias 

b. Oratória 

c. Resenha de livros 

4. Oficina de Música na Escola Municipal de Teatro (Auditório João do Biriba na Escola 

Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo – 100 vagas) 

a. Coral Infantil 

b. Violão 

c. Flauta doce 

d. Coro sinfônico 

 
Apresentação do filme baseado no conto árabe Aladdin e a Lâmpada Mágica, no Centro Cultural 

Rivelino Silva de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/projeto-primavera-cultural-e-ofina-de-artes.jpg
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Biblioteca Municipal Folk Roch - Oficina de Leitura e contação de História 

 

 

Apresentação da peça teatral “Enfim, voltamos! ” No Centro Cultural Rivelino Silva de Carvalho. 

A ação cultural que integrou o Projeto Primavera Cultural e Oficinas de Artes  

 

 

 

Em concomitância ao Projeto Primavera Cultural e Oficinas de Artes, realizou-se a Semana da 

Consciência Negra, de 16 a 20 de novembro com o tema: “Desigualdade racial na realização 

pessoal, profissional e social”, cujo objetivo foi a reafirmar, não apenas da necessidade de luta por 

igualdade e respeito ao outro, como também, conectar vidas, elucidando histórias de superação e de 

realizações no âmbito pessoal, profissional e social.  

 

 

 

 

 

 

 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_0443.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_0465.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_0466.jpg
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Assim, nesta semana foram executadas atividades e ações culturais voltadas ao tema através de 

rodas de capoeira na Praça Landulfo Alves, diálogos artísticos culturais, exposições e oficinas na 

Biblioteca Municipal Folk Rocha, rodas de Conversa com profissionais liberais negros no Centro 

Cultural Rivelino Silva de Carvalho e encerramento com show intimista do artista Barreirense 

Bosco Fernandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda em novembro, após um ano e sete meses de inércia, retomou-se o Projeto Banda na Praça. A 

apresentação aconteceu na Praça Joaquim Neto, na Vila Brasil com a Banda Municipal 26 de Maio, 

projeto iniciado em abril de 2018, cujo objetivo é levar musicalidade e manifestação cultural às 

praças da cidade e comunidades rurais. Os 40 integrantes da Banda 26 de Maio são regidos pelo 

Maestro Fábio Menezes 

A apresentação na Praça Joaquim Neto, Vila Brasil 

 

Em dezembro de 2021, realizou-se a programação do Natal de Luz da Cidade do Futuro, na Vila de 

Natal montada no Parque Multiuso Dom Ricardo Weberberger, que contou com apresentações 

natalinas a noite como:  

 coro Sinfônico com os alunos e o e os professores da Escola Municipal de Música Antoninho 

Sampaio,   

 teatro com a peça “O Boi e o Burro no Caminho de Belém”, com alunos participantes das oficinas 

da Escola Municipal de Teatro,  

 conto de natal com participantes das oficinas de leitura e contação de história da Biblioteca 

Municipal Folk Rocha,  

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_5cab.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/dsc_ad09.jpg
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 quadrilha Junina com nova performance voltada para o tema do Natal Luz  

 feira de artesanatos, gastronomia e artes plásticas distribuídas em 27 (vinte e sete) barracas,  

 distribuição/ entrega de 11 (onze) mil de brinquedos para crianças matriculadas na 

rede municipal de ensino da zona rural e urbana. 

 

Em 22 de Dezembro, em conformidade com o PPA, foi sancionada a lei nº 1.496/2021 que cria o 

Fundo Municipal de Cultura, com a finalidade principal de prestar apoio aos projetos de natureza 

artística e cultural. Tal fundo viabilizará a captação de recursos e auxiliará na propositura e 

implementação de políticas públicas direcionadas ao setor cultural, a partir da abertura de editais, 

concursos e oficinas. 

Diante do exposto acredita-se que o objetivo, mesmo que de forma tímida, por consequência de uma 

pandemia, foi atingido. 

Diretoria de Esporte e Lazer 

Criada na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 

esta diretoria representa um importante instrumento para execução da política de esporte no 

município de Barreiras. Desempenha o papel fundamental de valorização e fomento do esporte 

local, pautando seus trabalhos em políticas públicas esportivas e de lazer, voltados para os principais 

protagonistas do cenário esportivo (atletas barreirenses). 

O ano de 2021 foi notoriamente atípico no que se refere ao esporte, sendo um dos segmentos mais 

afetados pela pandemia causada pelo coronavírus. Portanto, o retorno dos eventos se deu em agosto 

e seguiu os protocolos de segurança. 

Assim, no ano de 2021, foram realizados alguns eventos e parcerias, das dezenas de grandes eventos 

esportivos que estavam previstos para este ano. 

Esta diretoria prestou apoio ostensivo ao Jiu-jitsu, por meio do Instituto Kirius, que representou a 

cidade de Barreiras em diversos campeonatos como o Brasileiro e o Mundial de Jiu-jitsu 

profissional, trazendo grandes resultados ao município. 

https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0060.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/capa-55.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_25e1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0005-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc_0073-1.jpg
https://barreiras.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/dsc-2021-8.jpg
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Deste modo, traz que o acesso ao esporte é um Direito Fundamental para todos. É notório que a 

atividade física desenvolvida como esporte é um instrumento social para políticas sociais, que 

mudam a vida de jovens expostos à vulnerabilidade social, pondo de antemão o exemplo de atletas.  

Esteve sob a coordenação desta diretoria, a gerência dos equipamentos esportivos municipais, a 

saber:  

Estádio Municipal Geraldo Pereira Silva (Geraldão) que por sua vez já foi autorizada a 

requalificação deste equipamento conforme está previsto no PPA,  

 Centro Esportivo de Barreirinhas (CEB),  

 Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade e  

 Quadra de esporte do bairro Vila Brasil,  

 quadra de esporte da Vila do Sás,  

 quadra de esporte da Vila dos Funcionários,  

 quadra localizadas no fundo do Ginásio de Esportes.  

 Praça do esporte no bairro Santa Luzia e  

 Praça do esporte Residencial Arboreto I. 

Quadro de atividades da Diretoria de Esporte e Lazer, 2021 

Mês Atividades 

Fevereiro 

Parcerias com instituições, disponibilizando o Complexo 

Esportivo Deputado Luiz Braga: 

 4º BEC 

 Polícia Militar e Federal 

Setembro 

Esquenta futsal masculino 

Torneio esquenta futsal feminino 

Copa de Futebol Society infanto juvenil 

Outubro 

I Barreiras basquete masculino 

I Barreiras basquete feminino 

Copa de vôlei 4x4 masculino 

Copa de vôlei 4x4 feminino 

Apoio ao Instituto Kirius 

Novembro  
Copa de futsal dos comerciários – CDL 

Taça oeste de futsal 

Dezembro 

Zona final da 3ª taça oeste de futsal 

Barreirense de futsal 

Basquete natalino 

Apoio ao instituto Kirius 
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Copa de futsal masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa de futsal feminino 
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I Barreiras basquete masculino 

  
 

Barreiras basquete feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa de vôlei 4x4 masculino 
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Copa de vôlei 4x4 feminino 

 
 

Apoio ao Instituto Kirius 

 
Copa de futsal dos comerciários – CDL 
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4.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS 

PÚBLICOS E TRANSPORTES 

 

COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 
 

Relatório Anual das Atividades Realizada no Ano de 2021. 

O ano de 2021 não foi diferente dos anos anteriores, pois no Setor de Iluminação Pública o 

trabalho não para, por ser um serviço diário e de suma importância para o bom funcionamento do 

cotidiano da nossa cidade, tanto em Zona Urbana e Rural. Esse ano foi marcado com a realização 

de grandes obras no setor de iluminação Pública, como por exemplo: 

    

A Substituição de toda Iluminação das Avenidas, Clériston  Andrade, Antônio Carlos Magalhães e 

BR 242, com início na frente das lojas Havan até a Ponte da BR 242 e da Avenida principal da 

Comunidade da Baraúna, sendo substituídas lâmpadas comuns por iluminação de Led com 

lâmpadas de 150w. Esse novo Sistema de iluminação além de ser muito Moderna e Econômica traz  

consigo uma gama de benefício para toda comunidade como também para o município, que passou 

a contar com mais luminosidade, e com isso, mais segurança  e qualidade de vida a toda população. 

      

A Comunidade do Riachinho também recebeu em sua Av. Principal a Iluminação de Led com 

Lâmpadas de 150w, que trouxe para os moradores e transeuntes da daquela localidade mais 

segurança e qualidade de vida. 

      

 Para os moradores, esse investimento na modernização da iluminação Pública é visto de imediato, 

já para o município o retorno será de médio a longo prazo com uma economia de mais ou menos 

75%. 
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E as vantagens dessa nova tecnologia da iluminação de Led em relação a antiga vapor metálico e 

vapor de sódio são: Sustentabilidade, já que o Led não possui metais pesados, tem um acendimento 

mais rápido, uma vez que o Led é mais resistente a vibrações e não possui problemas de queima ou 

falha de filamentos, pois usa um chip para ser acionada, o aproveitamento luminoso é muito maior 

porque é direcional, sendo assim não ocorre a invasão das áreas onde deverão ser  iluminadas, uma 

vez que a luz é direcionada para a pavimentação, diminui o índice de ofuscamento, temos menos 

pontos escuros, uma visão melhorada a noite, a manutenção é muito mais barata devido a ser até 

quatro vezes maior sua duração em relação aos modelos anteriores, o Led não emite calor deixando 

os ambientes mais confortáveis e sem falar da economia que impacta diretamente na saúde 

financeira do Município.    

     

Hoje a Cidade de Barreiras conta com mais de 20.073 pontos de Iluminação Pública, e toda essa 

demanda é atendida mediante um cronograma prévio definido pelo setor e executado pela empresa 

terceirizada que presta serviço de iluminação para o Município. 

      

Chega em média cerca de 450 solicitações de manutenção de luminárias pública mensal no setor, e 

nossos colaboradores tem o cuidado de atendê-los o mais rápido possível para que não haja nenhum 

prejuízo para o contribuinte, pois sabemos da importância desse serviço no dia a dia, a iluminação 

adequada traz segurança, tranquilidade, mobilidade em todos os aspectos e levando em consideração 

que inibe a ação de pessoas mal intencionadas.  

          

Contamos também com um serviço de manutenção elétrica em Poços Artesianos de toda Zona 

Rural, em Praças Públicas, Cemitérios Públicos, no CAB- Centro de Abastecimento de Barreiras, 

Feira Livre da Vila Rica, Quadras Poliesportivas, Escolas Municipais, Postos de Saúde, e em toda 

Via Pública, dentre outros.  

      

Nosso trabalho visa atender toda extensão do nosso município, onde na Zona Rural temos povoados 

com aproximadamente 200 km de distância da sede do Município, dessa forma sempre que é feita 

uma solicitação de reparo nesses povoados distantes, temos o cuidado de chegar bem cedo no local, 

e conversar com os moradores para saber se existe mais demandas além das solicitadas.                                                              

             

Nosso cronograma de atendimentos esse ano foi divido em cinco regiões, ou seja, a cidade foi 

dividida em cinco setores para as cinco equipes, dessa forma ficou mais fácil avaliar a qualidade 

dos serviço executado por cada equipe, onde tem mais demanda, o porquê das demandas, qual é o 

serviço mais solicitado, o quanto estamos gastando de material, enfim, fica mais clara a 

responsabilidade de cada equipe. 

              

Na Zona Rural, as demandas dos serviços de iluminação Pública é dividido entre as quatro equipes 

dos carros pequenos, obedecendo a logística no atendimento e priorizando o maior número de 

solicitação, para que tenhamos maior êxito tanto na execução quanto na qualidade dos atendimento.  

           

  Como nossa cidade hoje conta com mais de 65 bairros e mais de 109 povoados, estamos definindo 

internamente a forma mais rápida de atender essas demanda de acordo com a ordem de chegada das 

solicitações e pela urgência dos pedidos para que haja mais agilidade em nossos atendimentos. 
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Temos também uma equipe de dois eletricistas e um auxiliar de rede baixa, que atende a eventos 

religiosos, culturais, esportivos, entre outros. 

            

Esse ano tivemos também a participação de nossas equipes nos mutirões realizados pela Secretaria 

de Infraestrutura nos bairros da cidade, fizemos a substituição das fiações e outros componentes nos 

canteiros centrais das seguintes ruas: Avenida Floriano Peixoto, Rua Drº Abílio Farias, Quadra 

Poliesportivas do Barreiras I, da Comunidade da Baraúna, Mocambo, Memorial Dom Ricardo na 

Vila Dulce, Quadras Poliesportivas da Vila Amorim, Praça do Bairro Novo Horizonte, Praça do 

Lot. Flamengo, manutenção na Avenida do Antigo Aeroporto, manutenção Elétrica das BRS 135 

Saída para Riachão das Neves, Saída para São Desidério, BR 242 com Início na Frente da Policia 

Federal, até a entrada do anel viário, manutenção do canteiro central do Distrito Industrial, entre 

outros. 

 

Segue as Comunidades atendidas com implantação de  novos Pontos de Iluminação Pública e 

manutenção corretiva: 

Comunidades e Povoados Atendidos em 2021 

Povoado de Mata do Puba 

Povoado de Cajuarana 

Fazenda Correios  

Fazenda Sapé 

Comunidade de Barreiras Sul 

Povoado de Prata 

Povoado de Gentil 

Povoado de Malha do Jatobá 

Povoado de Vereda Seca 

Comunidade de Baraúna 

Comunidade de Barrocão de Baixo e de Cima 

Fazenda Barroca 

Povoado de Alto Alegre 

Comunidade de Grapiúna 

Povoado de Bebedouro 

Val da Boa Esperança 

Comunidade de Angélica Ayres  

Comunidade de Cerradão 

Comunidade de São José do CTI 

Comunidade de Serra Talhada 

Comunidade de Mocambo de Baixo e de Cima 

Comunidade de Mangabeira no Rio Branco 

Comunidade de Mantiqueira 

Comunidade de ABA 

Povoado de Rio de Pedra 

Povoado de Riacho Fundo 

Comunidade de Cantinho do Senhor dos Aflitos 

Comunidade de Tamanduá 

Povoado de Vereda das Lages 
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Povoado de Lamarão 

Comunidade do KM 30 

Povoado de Gameleira 

Comunidade Setor 35 ( Fundos da Fasb) 

Distrito Industrial 

Comunidade de Riachinho 

Povoado de Cana Brava 

Povoado de Baixão 

Povoado do Tatú 

Comunidade da Nanica 

Povoado de Pecuária 

Assentamento Santa Rita 

Povoado de Fazendinha 

Povoado de Três Ilhas 

Comunidade de Arraial da Penha 

Povoado de Boqueirão do Justino 

Comunidade de Rio de Ondas 

Comunidade Conquista 

Povoado Sítio Engenho Velho 

Povoado de Brejo Redondo 

Povoado de Riacho da Onça 

Comunidade da Prainha 

Comunidade de Água Vermelha 

Fazenda Arauna 

Comunidade de Melância ( Rio Branco) 

Comunidade de Mata da Cachoeira 

Povoado de Quente Frio 

Povoado de Boa Vista 

Todas essas comunidades da Zona Rural, receberam substituição de lâmpadas, reatores, reles 

fotoelétrico, bases, reposição de braços de iluminação quebrados e implantação de braços novos, 

temos sempre o cuidado de estar em contato com os moradores das Comunidades Rurais, para 

sabermos das necessidades no que tange o setor de Iluminação Pública para que nenhum  

contribuinte deixe de ser atendido. 

                     
   Imagem 01:Comunidade da Liberdade                      Imagem 02: Pov. da Barroca 
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Imagem 03:Comunidade da Liberdade                   Imagem 04:Pov. da Barroca 

 

 
 

BR 135 Av. Principal da Comunidade de Baraúna, recebeu Iluminação de Led com lâmpadas de 

150w, que é muito econômica e a sua eficiência na iluminância é muito real.   
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Imagem 05: Manutenção da  

Quadra Poliesportiva                                   Imagem 06: Manutenção no Pov. de Varginha da 

Comunidade de Barrocão. 

 

 

 

            
 

Imagem 07: Comum. Do Sucuriú                             Imagem 08: Comum. Do Mocambo 
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Imagem 09: Comunidade do Mocambo              Imagem 10: Balneário dos Três Bocas.                                                                                    

        

Bairros Urbanos que receberam manutenção elétrica em toda sua extensão com, substituição de 

Lâmpadas queimadas e quebradas, reatores, reles fotoelétrico, bases, conectores perfurante, 

bocais, fiação, substituição de braços quebrados, instalação de novos pontos de iluminação 

Pública, substituição de fiação antiga que já não funcionavam mais entre outros. 

 

Centro Histórico 

Centro 

Vila Dulce 

Vila Brasil 

Conjunto Habitacional Rio Grande 

Morada Nova 

São Miguel 

JK 

Lot. Rio Grande 

Vila Nova 

Santa Luzia 

Sombra da Tarde 

Lot. Mimoso 

Jardim Vitória 

Cidade Nova 

Flor do Cerrado 
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Alphaville 

Buritis I E II 

Lot. Ravena 

Lot. Firenze 

Recanto dos Pássaros 

Antônio Geraldo 

Vila Juri 

Lot. São Paulo 

Vila Regina 

Ribeirão 

Boa Sorte 

Residencial Boa Sorte 

Morada da Lua de Baixo e de Cima 

Aratú 

Renato Gonçalves 

Jardim Imperial 

Sandra Regina 

Jardim Ouro Branco 

Novo Horizonte 

Bandeirantes 

Serra do Mimo 

Lot. Flamengo 

Jardins ( América I e II, Europa, Madri ) 

Barreirinhas 

Bela Vista 

Parque da Cidade 

São Pedro 

Vila dos Sás 

Morada Nobre 

Vila dos Soldados 

Vila Amorim 

Vila Rica 

Vila dos Funcionários 

Cascalheira 

São Sebastião 

São Mateus 

Barreiras I 

Invasão do Salsicha 

Santo Antônio 

Nova Conquista 

Arboreto I e II 

Residencial São Francisco 
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Nossas Ações visam garantir maior eficiência e eficácia na execução dos nossos serviços de 

Iluminação Pública, melhorando visivelmente a luminosidade nas Ruas, Avenidas Centrais, Campos 

de Futebol, Quadras Poliesportivas, Praças Públicas e nos  bairros . 

         Esse ano foram substituídas mais de 13.972 lâmpadas e outros componentes de iluminação 

pública e foram substituídos e implantados mais de 984 braços de iluminação Pública na Cidade e 

na Zona Rural do Município de Barreiras Bahia. 

 
 

 
Imagem 11: Vila Dulce Implantação de novos pontos de Iluminação Pública, para atender 

aos moradores do Condomínio Beira Rio e Transeutes. 
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Imagem 12: BR 242 Saída para Salvador já com a Iluminação de Led, onde a realidade das 

cores é muito predominante com essa iluminação moderna. 

 

 

 

Imagem 13: BR 242 Saída para Salvador, iluminação natalina já com a nova iluminação de Led 

com muito requinte e bom gosto.  
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Imagens 14: um natal de muita Luz, onde a beleza e o charme rouba a atenção dos moradores e 

turistas que ficam encantados com todo carinho da decoração natalina que o Município oferece 

todos os anos. 

                 

A Coordenação de Iluminação Pública está localizada na Garagem Municipal, e as demandas 

podem ser solicitadas diariamente nos horários de 07:00 à 11:30 e de 13:30 às 17:00 hrs através do 

telefone: (77) 3613-9741. 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL  

 

ATIVIDADES OBJETIVOS QUANTIDADES 

VISITAS DOMICILIARES  

PARA RECADASTRAMENTO 

DE FAMILIAS DO PROGRMA 

DE REURBANIZAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA 

SEBASTIÃO/CASCALHEIRAS 

APREENDER A REALIDADE 

SOCIAL DAS FAMÍLIAS 

CADASTRADAS NO 

PROGRAMA SOCIAL DE 

REURBANIZAÇÃO E 

REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA 

PARA ATUALIZAÇÃO DE 

DADOS E INTERVENÇÃ 

SOCIAL. 

 

 

 

25 VISITAS 

 

VISITAS DOMICILIARES 

ENTREGA DE MODULOS 

SANITÁRIO PARA FAMILIAS 

DE BAIXA RENDA 

 

14 VISITAS 
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REUNIÕES COM A 

COMUNIDADE PARA 

EXECUÇÃO DO PROJETO 

SOCIAL “MORANDO MELHOR 

EM BARREIRAS  DO BAIRRO 

SÃO 

SEBASTIÃO/CASCALHEIRAS 

PROMOVER  A 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL DA 

COMUNIDADE NO PROCESSO 

DE DECISÃO E 

ACOMPANHAMENTO DAS 

OBRAS NO DO BAIRRO  SÃO 

SEBASTIÃO CASCALHEIRAS 

            

 

   

                04 
REUNIÕES  

 

 

VISITAS DOMICIARES  

CADASTRAR FAMÍLIAS DE 

BAIXA RENDA PARA 

INCLUSÃO NO PROGRAMA 

SOCIAL DE CONSTRUÇÃO DE 

MODULOS SANITÁRIOS, NO 

BAIRRO NOVA CONQUISTA  

 

 

03 VISITAS 

ENVIOS DE RELATÓRIOS DAS 

ATIVIDADES EXECUTADAS, 

REFERENTE AO PROJETO DE 

REURBANIZAÇÃO, BAIRRO 

CASCALHEIRAS/SÃO 

SEBASTIÃO, PARA O AGENTE 

FINANCIADOR ( CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL)  

 

ACOMPANHAR AS 

ATIVIDADES PREVISTAS NO 

PROJETO PRÉ-APROVADO. 

 

 

03 RELATÓRIOS DE 

EXECUÇÃO 

ENVIADOS PARA O 

AGENTE 

FINANCIADOR 

REPROGRAMAÇÃO DO 

PROJETO  “MORANDO 

MELHOR EM BARREIRAS” DO 

BAIRRO SÃO 

SEBASTIÃO/CASCALHEIRAS 

OBTER APROVAÇÃO  DO 

AGENTE FINANCIADOR  

PARA MANUTENÇÃO DO 

PROJETO SOCIAL 

 

01 
REPROGRAMAÇÃO 

ENVIADA PARA O 

AGENTE 

FINANCIADOR  

 

 

REUNIÃO 

INTERINSTITUCIONAL  

ARTICULAR AS POLITICAS 

INTERSETORIAIS  DE 

ASSISTENCIALSOCIAL 

,HABITAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA PARA 

MPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO DE HABITAÇÃO, 

REURBANIZAÇÃO E 

REGULAIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

DO BAIRRO STA LUZIA.  

            

 

 

              01 EUNIÃO 
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RELATÓRIO ANUAL ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL 2021 

ATIVIDADES OBJETIVOS QUANTIDADE(S) 

Visitas Domiciliares para 

Recadastramento de Famílias do 

Programa de Reurbanização e 

Regularização Fundiária 

residentes nos bairros  

São Sebastião/Cascalheira 

Apreender a Realidade Social das 

Famílias Cadastradas no Programa 

Social de Reurbanização e 

Regularização Fundiária para 

atualização de dados e Intervenção 

Social.  

 

 

 

25 VISITAS 

 

Visitas Domiciliares 

Entrega de Módulos Sanitários para 

Famílias de Baixa Renda 

              

14 VISITAS  

Reuniões com a Comunidade 

para Execução do Projeto Social 

“Morando Melhor em Barreiras 

do Bairro São 

Sebastião/Cascalheira” 

Promover a Participação Social da 

Comunidade no processo de decisão e 

acompanhamento das obras do Bairro 

São Sebastião Cascalheira 

            

 

   

             04 

REUNIÕES  

 

 

Visitas Domiciliares  

Cadastrar famílias de baixa renda 

para inclusão no Programa Social de 

Construção de Módulos Sanitários no 

Bairro Nova Conquista  

 

 

03 VISITAS 

Envios de Relatórios das 

Atividades Executadas, 

referente ao Projeto De 

Reurbanização, Bairro 

Cascalheira/São Sebastião, para 

o Agente Financiador (Caixa 

Econômica Federal)  

 

 

Acompanhar as atividades previstas 

no Projeto Pré-Aprovado. 

 

 

03 RELATÓRIOS DE 

EXECUÇÃO 

ENVIADOS PARA O 

AGENTE 

FINANCIADOR 

Reprogramação do Projeto 

“Morando Melhor Em 

Barreiras” no Bairro São 

Sebastião/Cascalheira 

Obter aprovação do Agente 

Financiador  para Manutenção do 

Projeto Social 

 

01 

REPROGRAMAÇÃO 

ENVIADA PARA O 

AGENTE 

FINANCIADOR  

 

 

Reunião Interinstitucional  

Articular as politicas intersetoriais e 

assistência social, habitação e 

infraestrutura para implementação do 

Projeto De Habitação, Reurbanização 

E Regularização Fundiária do Bairro 

Santa Luzia.  

            

 

 

              01 REUNIÃO 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É extremamente importante a profissionalização da gestão e a utilização de ferramentas de 

aferimento de desempenho das ações sob a óptica da continuidade, que inclui delinear politicas 

pulbicas juntamente com a participação do controle social. 

Os elementos para leitura e analise do presente Relatorio, em cada detalhe departamental 

apresentado, fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo 

espectro, detalhes da atuação do Executivo Municipal no exercício 2021, que ajudassem a identificar 

otrabalho realizado por cada uma das unidades, buscando soluções rápidas e satisfatórias.  

Convém prevenir que o resultado final não é a exposição de um modelo acabado, mas um trabalho 

de difícil e rprolongado processo de eexperiencias.  

Esperamos por fim, que o s elementos analíticos aqui expostos, possam tornar a leitura e analise 

menos árdua e mais compreensiva.  

Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora 

apresentamos. 
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