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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

População deve estar alerta no
combate aos focos de dengue

A Prefeitura, por meio do Centro de
Controle de Zoonoses, promove um tra-
balho intenso de combate aos focos do
mosquito da dengue, através dos mutirões
que recolhem pneus, latas e outros obje-
tos que possam servir como criatório do
mosquito.

Outro fato destacado pelos agentes
durante os mutirões, é que as pessoas com
os sintomas da dengue devem procurar o
posto de saúde mais próximo e não se
auto-medicar, como acontece na maioria
dos casos.

"A gente pede que quando a pessoa
começar a sentir os sintomas, procure um
posto de saúde e solicite o exame, por-
que somente assim teremos dados esta-
tísticos reais sobre a dengue em nosso
município", comentou o sub-coordena-
dor da Vigilância Sanitária e Ambiental,

FOTO WASHINGTON LUIZ

Antônio Luiz Pedrosa.
No momento em que o médico recebe

o resultado positivo do exame, ele enca-
minha uma notificação compulsória à Vi-
gilância Epidemiológica. Esse documento
traz o nome do paciente e o endereço. A
seguir, os dados são informados para Vi-
gilância Sanitária.

Em 2007 foram notificados 133 casos
de dengue. Destes, 55 foram confirmados.
Dentre os bairros que apresentaram os
maiores focos do mosquito estão: Barrei-
rinhas, Vila dos Funcionários, Vila Rica e
Centro.

"Fazemos a nossa parte, porém é pre-
ciso que a população seja nossa parceira
e esteja alerta no combate aos focos do
mosquito da dengue", argumentou o pre-
feito Saulo Pedrosa.

SAIBA MAIS SOBRE A DENGUE

Sintomas:
- Dor de cabeça e nos olhos;

- Febre alta (muitas vezes passando de
40 graus);

- Dor nos músculos e nas juntas;
- Manchas avermelhadas por todo o

corpo;
- Falta de apetite;
- Fraqueza;
- Em alguns casos, sangramento de gen-

giva e nariz.

Dicas de prevenção:
- Misture uma colher de chá de água

sanitária com um litro de água e borrife nas
plantas de sua casa;

- Lave bem os pratos de plantas e xa-
xins, passando um pano ou bucha para eli-
minar completamente ovos de mosquitos.
Uma boa solução é trocar a água por areia
molhada nos pratinhos;

- Guarde as garrafas vazias de cabeça
para baixo, em local abrigado;

- Jogue no lixo copos descartáveis, tam-
pinhas de garrafas e tudo o que acumula água.
O lixo deve ficar o tempo todo fechado.

A Prefeitura promove passeatas de conscientização nos principais bairros da cidade

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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PORTARIA GAB.  Nº 10, de 09 de janeiro de 2008.

Nomeia Comissão Especial Organizadora
da I Conferência Municipal de Políticas
Públicas de Juventude

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições,
RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Comissão Especial Organizadora da I
Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude,
composta pelos representantes do Governo e da Sociedade
Civil:

Representantes do Governo:
· Flavia Camila Pinheiro – Representando a Secretaria do
Trabalho e Promoção Social;
· Erusa Vieira da Costa – Representando a Secretaria de
Administração e Finanças;
· Maria Anália Macedo de Miranda –  Representando a
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
· Antenor Gomes Filho – Representando a Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo;

Representantes da Sociedade Civil:
· Marileide Carvalho de Souza Pinto – Representando as
Instituições Particulares de Ensino Superior;
· Ana Jovina Carvalho – Representando as Instituições Públicas
de Ensino Superior;
· Maria Conceição Alcântara – Representando as Ong’s do
Município de Barreiras;
· Divina Maria Faria – Representando as Entidades Religiosas
do Município de Barreiras;

Art. 2º- Compete à Comissão Especial criada pelo artigo
anterior: planejar, organizar, elaborar minuta do regimento interno,
bem como, fiscalizar a execução dos serviços necessários para a
realização da I Conferência Municipal de Políticas Públicas de
Juventude de Barreiras a realizar-se nos dias 24 e 25 de janeiro
de 2008.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO  Nº 004, de 11 de janeiro de 2008.

“Dispõe sobre os níveis máximos de
emissão sonora nos circuitos do “Bar-
reiras Folia Carnaval /2008”;  institui
regras de funcionamento das entidades
carnavalescas  e dá outras providênci-
as”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o
Art. 28 e seus incisos da mesma Lei,

Considerando a eventualidade dos festejos de momo;

Considerando também, a necessidade de estabelecer os
níveis máximos de som permitidos para a época do Carna-
val /2008, Barreiras Folia e  outras Festas populares desta
Cidade;

Considerando ainda, a necessidade de garantir a seguran-
ça, higiene, saúde, e bem estar da população durante a rea-
lização dos festejos do Barreiras Folia Carnaval /2008;

E Considerando o que dispõe o Art. 30 da Constituição
Federal, decreta:

Art.1º- A obrigatoriedade para todas as entidades car-
navalescas de respeitar e fazer respeitar os níveis máxi-
mos de emissão sonora permitidos no período, nos per-
cursos e em todo os locais onde serão realizados festejos
do Carnaval/2008,  desde  as 17:00h do dia 31/01/2008,
quinta-feira, até as 10:00h  do dia 06/01/2008, quarta fei-
ra de cinzas, sendo  eles:

a) 85 db (oitenta e cinco decibéis) para  clubes e casas  de
show, medidos a distância de 5m (cinco metros) do limite
do imóvel onde se encontra  a fonte  emissora;
b) 85 db (oitenta e cinco decibéis) para bares e barracas,
medidos à 5m (cinco metros) de  distância no limite do
equipamento sonoro;
c) 100 db (cem decibéis) para palcos, medidos à 5m (cin-
co metros) de  distância da casa de som;
d) 110 db (cento e dez decibéis) para  trios elétricos  e
carros de som, medidos nas laterais à 5m (cinco metros)
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de  distância à altura de 1,50m ( um metro e meio) do
solo.

Parágrafo 1º -Entende-se por entidade carnavalesca, para
efeito deste Decreto, os blocos, cordões, afoxés, trios
elétricos, carros de som, clubes, bares, barracas, ambu-
lantes ou outros comércios que explorem atividades fes-
tivas, ou em funcionamento durante o período do  Barrei-
ras Folia Carnaval 2008.

Parágrafo 2º - As entidades que utilizem carro de som ou
trio elétrico deverão indicar prepostos para  acompanha-
rem a fiscalização  delegada  pela Comissão Especial Or-
ganizadora do Carnaval 2008.

Parágrafo 3º - É vedada a instalação de equipamento de
som em bares e barracas localizadas a menos de cem me-
tros de hospitais e casas de saúde.

Parágrafo 4º - Para garantir a proteção auditiva de todos
os que trabalham em blocos de trio, trios ou carro de som,
bem como dos seguranças de cordas, a entidade carnava-
lesca correspondente deverá oferecer aos seus trabalha-
dores protetores auriculares internos do tipo “plug”  de
cordão.

Parágrafo 5º -  Os trios elétricos e carros de som deverão
afixar nas laterais mensagem advertindo a necessidade dos
foliões não permanecerem naquela área.

Art. 2º - Os limites estabelecidos no artigo anterior deve-
rão ser também observados em todas as festas populares
realizadas em logradouros públicos desta cidade, bem
como regularmente e de forma permanente, pelas casas
que  explorem  atividades comerciais do  ramo de  Shows,
bares, restaurantes  e similares, respeitando ainda  o direi-
to de  vizinhança.

Art. 3º-  A Comissão Especial Organizadora do Carnaval
2008 promoverá inspeção prévia e fiscalização permanente
junto a todas as entidades carnavalescas; realizando-as em
parceria com outras entidades fiscalizadoras,  a exemplo
do CREA, da Vigilância Sanitária e da Polícia Técnica,  para
garantir a  segurança, higiene, saúde, e bem estar da popu-
lação durante a realização dos  festejos do Barreiras Folia
Carnaval /2008;

Parágrafo 1º - É obrigatório o uso de extintores de in-
cêndio em todos os  trios, carros  de som, bares  e  barra-

cas  instaladas nos circuitos  do Barreiras Folia Carnaval /
2008.

Parágrafo 2º - É obrigatório o uso de utensílios descar-
táveis para o atendimento ao público nos bares e barracas
instalados no circuito do Barreiras Folia Carnaval /2008.
Sendo terminantemente proibida a venda, o porte ou o uso
de  todo e qualquer recipientes de vidro, a exemplo: de
pratos, copos e garrafas.

 Parágrafo 3º - As instalações sanitárias dos carros de
apoio dos blocos e trios deverão garantir  total segurança
contra  vazamentos no percurso  do Barreiras Folia Carna-
val/2008, sendo responsabilizado o bloco que der causa a
infestação da via pública com  dejetos sanitários, sujei-
tando-o  ao pagamento de multa no mesmo valor previsto
no artigo 4º; aplicando-se este valor em dobro  para o caso
de reincidência.

Art.4º- Fica estabelecido o valor da multa de R$ 2.600,00
(dois mil e seiscentos reais), para o descumprimento dos
limites estabelecidos no Art. 1º deste Decreto, por dia de
inobservância.

Art. 5º- Os interessados em instalar camarotes ou outras
estruturas para fins comerciais em áreas particulares, nas
proximidades do circuito do Barreiras Folia Carnaval/
2008, deverão solicitar o seu licenciamento junto a  Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Agronegócio, submetendo-se a inspeção e fiscalização de
proteção e segurança instituída por este Decreto, sendo
exigido inclusive a autorização do proprietário do imóvel
e a adequação às regras do Carnaval deste ano.

Art. 6º- Fica instituída área reservada e de ampla posição
visual, destinada a ocupação por pessoas portadoras de
necessidades especiais e com mobilidade reduzida, deven-
do ser garantido o acesso por rampas e a instalação de
pelo menos dois sanitários químicos apropriados à usuá-
rios de cadeira de rodas.

Art. 7º- O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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“Dispõe sobre as modificações do trân-
sito nas vias de acesso ao circuito do
Barreiras Folia Carnaval/2008”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, da forma que  autoriza o  Art.
28 e seus incisos da mesma Lei,

Considerando a realização dos festejos de momo, com o
circuito do carnaval instalado em perímetro urbano da  BR
242;

Considerando também, a necessidade de modificação do
trânsito no perímetro do carnaval e nas vias de acesso ao
Circuito do Barreiras Folia  Carnaval /2008, decreta:

Art. 1º-  Fica desviado o trânsito de veículos no perí-
metro urbano da BR 242,  entre a  Rotatória da AV. Bene-
dita Silveira e a rotatória da  saída para Salvador.

Parágrafo único: O trânsito será desviado no sentido
Salvador- Brasília na altura do Posto Cepil,  para a Rua
Paulinho Coité;  daí  para  a Rua José Bonifácio, até a Rua
8 de maio; daí para a Rua Mal. Deodoro até o desvio para a
Rua Coronel Magno; deste ponto para a Av. Giomar Porto
até  a Rua Abílio Farias, daí  retornando para  a Av. Benedi-
ta Silveira. No sentido Brasília - Salvador, será desviado
na Av. Benedita Silveira, na altura do cruzamento com o a
Rua Abílio Farias percorrendo  esta rua até o cruzamento
da Praça Castro Alves com a  Av. Guiomar Porto  por  esta
Avenida até  a Rua Coronel Magno; deste ponto  até a Rua
José Bonifácio; seguindo  até a  Rua Vieira de Melo; daí
direcionando para  a Rua Paulinho Coité, até retomar  a
BR 242 na  altura do Posto Cepil sentido  Salvador.

Art. 2º-  A modificação do trânsito estabelecida no ar-
tigo anterior deverá vigorar do dia 31/01/2008  até  o dia
06/02/2008.

Art. 3º - Enquanto durar a interdição do perímetro urba-
no da BR 242,  entre a  rotatória da AV. Benedita Silveira e
a rotatória da  saída para Salvador, o trânsito  acontecerá
nas vias  laterais deste trecho da BR 242.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº. 06, de 11 de janeiro de 2008.

“Convoca a I Conferência Municipal
de  Políticas Públicas de Juventude e
dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts.
70 e 71 da lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei,

DECRETA:

Art. 1° - Fica convocada a I Conferência Municipal de
Políticas Públicas de Juventude, sob a coordenação da
Secretária do Trabalho e Promoção Social.

Art. 2° - A I Conferência Municipal de Políticas Públicas
de Juventude será realizada na cidade de Barreiras, Bahia,
nos dias 24 e 25 de janeiro de 2008, servindo de etapa
preparatória para a I Conferência Nacional da Juventude.

Art. 3° - A I Conferência Municipal de Políticas Públicas
de Juventude desenvolverá em seus trabalhos os seguintes
temas:
I. Juventude: Democracia, Participação e
Desenvolvimento Nacional;
II. Parâmetros e Diretrizes da Política Nacional de
Juventude; e
III. Desafios e Prioridades para as Políticas Públicas de
Juventude.

Art. 4° - A Conferência será presidida pela Secretária
do Trabalho e Promoção Social, conjuntamente com o
presidente da Comissão Organizadora.

Art. 5° - A Comissão Organizadora da I Conferência
Municipal de Políticas Públicas de Juventude elaborará
minuta do regimento interno da referida conferência, que
será lido na abertura da mesma e submetido a aprovação
da plenária.

Parágrafo Único – O Regimento Interno de que trata esse
artigo disporá sobre a organização e funcionamento da I
Conferência Municipal de Políticas Públicas, inclusive
quanto ao processo democrático de escolha dos delegados.

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO.  Nº 005,  de 11 de janeiro  de 2008.



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quinta-feira, 17 de janeiro de 2008        ANO 3  -  Nº 612

DECRETO Nº 008, de 11 de janeiro de 2008.

“Nomeia Membros do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social - CMAS, na
conformidade da Lei nº 773/2007.”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA,  combinada com  a Lei 338/1996 e 773/2007.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, os
representantes das entidades que constituem, adiante
enumerados abaixo e indicados na forma da Lei nº 773/
2007:

I – REPRESENTANDO OS USUÁRIOS, PRESTADO-
RES DE SERVIÇOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL;

REPRESENTANDO OS SEGMENTOS RELIGIOSOS
OU OUTROS RECONHECIDOS PELA SOCIEDADE
PELO EXERCÍCIO DE TRABALHOS SOCIAS
Titular:  Pe. Verneson Francisco de Souza
Suplente: Maria Quitéria Oliveira Santos Vieira

REPRESENTANDO AS ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS
Titular: Maria de Fátima Ferreira Gomes Lins
Suplente:  Osmarina Gomes Doroteu

REPRESENTANDO AS INTITUIÇÕES
QUE TRABALHAM EM PROL DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIAS
Titular: Margareth Barbosa da Silva
Suplente: Rosania Oliveira dos Santos

REPRESENTANDO AS INTITUIÇÕES QUE
TRABALHAM EM PROL DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
Titular: Danilo Grindatto
Suplente:  Josilene da Silva Pereira

REPRESENTANDO AS INSTITUIÇÕES DE
APOIO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS
Titular: Delma Florência Pedra de Souza
Suplente: Dilvanir de Oliveira Marques

II - REPRESENTANTES DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PRO-
MOÇÃO SOCIAL
Titular: Nádia Maria Aires de Alencar Aquino
Suplente: Érica Costa de Santana

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, ESPORTE E LAZER
Titular: Eliane Kédma Machado
Suplente: Catiane dos Santos Nascimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Titular: Luciane Ramos da Silva Mármori
Suplente: Evandro Mantena dos Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular:  Maria Conceição Alcântara Regis
Suplente: Lívia Maria Teles M. Barbosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Titular:  Irailde Ferreira Macedo
Suplente: Selma Regina da Silva

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Estão abertas as matrículas
na rede municipal

A Secretaria de Educação espera para
esse ano letivo de 2008 superar a meta de
20 mil alunos matriculados nas escolas mu-
nicipais. Esse número é referente ao total
de alunos, incluindo as renovações de ma-
trículas.

Para isso, organizou uma cartilha con-
tendo todas as diretrizes básicas para se
efetuar a matrícula, para a educação infan-
til e ensino fundamental. Esse material foi
entregue para todas as escolas.

Outra novidade para esse ano, é que as
matrículas estão sendo efetivadas direta-
mente na própria escola, onde o aluno de-
seja estudar. Esse método garante aos no-
vos alunos e a seus pais, um primeiro con-
tato com a escola onde o aluno estudará.

Confira abaixo as normas para fazer a
renovação da matrícula:

1º passo: Renovação – é a confirma-
ção da permanência do aluno já matricula-
do na rede municipal. Essa renovação se
divide em: Interna e Externa. Interna é a
confirmação de que o aluno permanecerá
em sua escola de origem e externa é refe-
rente à mudança de escola.

2º passo: Como fazer a renovação in-
terna? Ela será feita automaticamente na
escola onde o aluno já estuda e confirmada
pelos pais ou responsáveis.

Já a externa será feita na escola onde o
aluno deseja estudar. Para isso, basta reno-
var a matrícula levando a documentação
necessária.

Veja abaixo a documentação
necessária para matrícula:

- Cópia da certidão de nascimento
- 02 fotos 3X4
- Comprovante de residência
- Cópia de cartão de vacina atualizado

(Educação Infantil e Séries Ini-
ciais)

Confira o Cronograma de
Matrícula:

Escolas do campo:  Perí-
odo de renovação interna, de
17/12 a 28/12/07.

Período para matrícula
nova e renovação externa, de
02/01/08 a 18/01/08.

Escolas da cidade: Perí-
odo para renovação de matrí-
cula na Educação Infantil, de
17/12/07 a 28/12/08.

- Período para novas matrículas na Edu-
cação Infantil: de 02/01/08 a 18/01/08

- Período para renovação de matrícula
no Ensino Fundamental e EJA: de 07/01/08

a 18/01/08
- Período para novas matrículas no En-

sino Fundamental e EJA: de 21/01/08 a 01/
02/08

A Secretaria de Educação espera para esse ano letivo de
2008, superar a meta de 20 mil alunos matriculados nas
escolas Municipais

As aulas nas escolas municipais começarão no dia 20 de fevereiro

Iluminação pública tem serviço 0800
A cidade conta com um sistema de

ligações gratuitas para os serviços
de iluminação pública, através do
0800-286-8459 , a população pode
solicitar a troca de lâmpadas, repo-
sição de braços e instalação de no-
vos postes.

“Há pouco tempo, Barreiras estava
com metade dos seus bairros comple-
tamente no escuro, por isso, fizemos

um intenso trabalho de recuperação da
iluminação pública. Agora, a popula-
ção pode contar com os serviços pres-
tados pela central”, disse o secretário
de Infra-estrutura José Roberto Araú-
jo.

O 0800-286-8459 funciona de se-
gunda à sexta, das 08 às 12 h e das 14
às 17 horas e aos sábado das 08 às 12
horas.

O 0800-286-8459 funciona de segunda a sex-
ta das 08 às 12 h e das 14 às 17 horas e aos
sábado das 08 às 12 horas

FOTOS WASHINGTON LUIZ


