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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTOS WASHINGTON LUIS

Começa no dia 19, a 26ª Expoagroindus-
trial de Barreiras. A estrutura para acolher
os 35 mil visitantes esperados, está em fase
de finalização e são grandes as expectati-
vas em torno do evento que conta com um
minishopping de 57 Lojas e praça de alimen-
tação, 1600 m² destinados para projetos de
agricultura familiar, 15 barracas de artesa-
nato, 25 estandes rurais, 83 barracas para
lanches/conqueteis, 81 espaços para bares
e restaurantes, área de show para 20 mil
pessoas, arena de rodeio e vaquejada com
UTI móvel e arquibancada para 15 mil pes-
soas, boate, posto médico, 48 áreas de 100
m² para grandes máquinas e concessionári-
as de veículos e 12 grandes restaurantes.

A estimativa é de superação de recor-
des, com 80% dos espaços já comercializa-
dos; para o mini-shopping e área de alimen-
tação, já não há mais disponibilidade. Para
a responsável pelas vendas dos estantes San-
dra de Melo, “a feira, ano após ano, tem
atraído muito mais investidores, garantindo
a presença de público e a certeza de bons
negócios”, afirma.

Faltam 10 dias para começar a
26ª Expoagroindustrial em Barreiras

Segundo o secretário de desenvolvimento
econômico e agronegócio e presidente da
comissão organizadora da feira José Sá
Teles, a procura de estandes, feita por co-
merciantes de outras regiões do país, tem
sido a grande novidade. “Tem empresas que
desde o iníicio do ano nos procura para re-
servar o espaço. A iniciativa do prefeito
Saulo Pedrosa de não cobrar pela entrada
no parque, atraiu os comerciantes e presta-
dores de serviços”.

O evento movimentou, na última edição,
um número estimado em 26 milhões de re-
ais, entre leilões, revendas de grandes má-
quinas/caminhões e revendas de carros e
motos e outros serviços. A cada ano a feira
gera, aproximadamente 200 empregos di-
retos. “A 26ª Expoagroindustrial promete ser
uma grande festa. Fizemos investimento em
estruturas modernas e inovadoras, para ga-
rantir conforto aos visitantes e, assim, atrair
investidores”, ressaltou o prefeito Saulo
Pedrosa. Para esta edição a expectativa é
de superação, tanto de recordes de público,
quanto de negócios.

O secretário de desenvolvimento
econômico e agronegócios, José
Sá Teles

A estrutura para a 26ª feira já está sendo montada no parque Engº Geraldo Rocha
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 92, de 03 de abril de 2008.

Nomeia Diretora C, do Colégio Municipal Santa Luzia

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão símbolo
CC5, de Diretora C, do Colégio Municipal Santa Luzia, a Srª Silma
Maria dos Santos Ferraz, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de abril de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo em Comissão de Diretora C, do Colégio
Municipal Santa Luzia, símbolo CC5, a Srª. Silma  Maria dos Santos
Ferraz, CPF 243.721.885-87, RG 02.893.643-45, filha de Orminio
Ferraz e Leonor Alves Ferraz, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silma  Maria dos Santos Ferraz
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 131, de 05 junho de 2008.

Nomeia a Titular da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretária, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, a Srª. Iara Xavier dos Santos.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao quinto dia do mês de junho de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária, símbolo
NH1, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
a Srª. Iara Xavier dos Santos, CPF 605.499.985-00, RG 1.577.499
SSP/DF, filha de Didier dos Santos e Ledice Xavier dos Santos,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao  referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA  pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iara Xavier dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 133, de 09 de junho de 2008.

Nomeia Coordenador da Coordenadoria Administrativa e
Financeira

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras3 Barreiras - Bahia - terça-feira, 10 de junho de 2008        ANO 3  -  Nº 705

DECRETO Nº 025, de 02 de Junho de 2008.

“Convoca a II Conferência Territorial dos Direitos de Pessoa Idosa.”

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei, Resolve:

Art. 1º - Convocar a II Conferência Territorial dos direitos da
Pessoa Idosa, a ser coordenada pela secretária Municipal do trabalho
e Promoção Social, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos
do Idoso.

Art. 2º - A Conferência será realizada na cidade de Barreiras, Bahia,
no dia 10 de junho de 2008, servindo de etapa preparatória para a II
Conferência Estadual e Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 3º - A II Conferência Territorial, desenvolverá em seus
trabalhos o seguinte tema:

I – Avaliação da Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa
Idosa: Avanços e Desafios.

Art. 4º - A II Conferência Territorial será presidida pela Secretária
Municipal do Trabalho e Promoção Social e, na sua ausência ou
impedimento eventual, pelo Presidente do Conselho do Idoso.

Art. 5º - A Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social
fará publicar, o regimento interno da II Conferência Territorial.

Parágrafo Único- O regimento interno disporá sobre a organização
e funcionamento da II Conferência Territorial, inclusive sobre o
processo de escolha de seus delegados.

Art. 6º - As despesas com a realização da II Conferência Territorial
correrão à conta de recursos da Prefeitura Municipal de Barreiras.

Art. 7º - O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 115, de 12 de maio de 2008.

Nomeia Diretora B, da Escola Municipal do Parque

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º-Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC4,  de Diretora B, da Escola Municipal do Parque, Srª.
Arleide Oliveira Queiroz, lotada na Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 2º-A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com 675/2005, resolve:
Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4, de

Coordenador da Coordenadoria Administrativa e Financeira, o Sr.
Augusto Krapp Benner, lotado na Autarquia Municipal SANAB –
Saneamento Básico do Município de Barreiras.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao nono dia do mês de junho de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador da Coordenadoria
Administrativa e Financeira, o Sr. Augusto Krapp Benner, lotado na
Autarquia Municipal SANAB – Saneamento Básico do Município de
Barreiras, símbolo NH4, CPF 533.043.907-82, RG 3.211.295 SSP/
RJ, filho de Rodrigues Benner e Maria Rohswita Krapp Benner,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Augusto Krapp Benner
Empossado

TERMO DE POSSE

Ao décimo segundo dia do mês de Maio de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Diretora
B, da Escola Municipal do Parque, símbolo CC4, a Srª Arleide
Oliveira Queiroz, CPF 947.122.395-49, RG 06.707.286-08 SSP/
BA, filha de Alcides Fagundes de Queiroz e Maria da Conceição de
Oliveira de Queiroz, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de Maio de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

Arleide Oliveira Queiroz
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº. 096 de 17 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 01
(um) ano, a Zevite de Brito Alves.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0009/TEC/LS-0009, com Pareceres
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 01 (um)
ano, a Zevite de Brito Alves, inscrito no CPF sob nº. 155.861.205-
00, proprietário da Fazenda Manhattan, coordenadas UTM: X:
0504794; Y: 8669970, localizada na zona rural, neste município de
Barreiras - BA, para operação da atividade de Carvoejamento,
constituída de 01 (uma) bateria de 60 (sessenta) fornos, volume
total estimado de 4.000,00 mdc (quatro mil metros cúbicos de
carvão), derivado de área desmatada de 100,00 ha (cem hectares),
autorizada pela SEMARH/SFC sob o nº 397/08 de 22/01/2008,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
Condicionantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informativas,
interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição
da caça;

III – Deverá colocar, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias, placas identificadoras de Área de Reserva Legal, conforme
modelo IBAMA ou SEMAR/SFC;

IV - Excluir crianças e mulheres gestantes da atividade;

V - Apresentar a SEMATUR - Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, Relatório de Inspeção
da Delegacia Regional do Trabalho – DRT/Barreiras, observando
o pronto atendimento às questões legais de segurança, saúde e diretos
dos trabalhadores;

VI - Armazenar os resíduos sólidos (lixo doméstico) em
recipientes fechados e em área coberta, encaminhando-os para
coleta pelo serviço de limpeza pública municipal;

VII – O transporte dos produtos e subprodutos originados da
atividade autorizada deverão estar em conformidade com os
procedimentos estabelecidos na Portaria SEMARH nº 161 e 162
de 04 de dezembro de 2007;

VIII – Deverá cumprir todos os Condicionantes solicitados na

Autorização para Supressão de Vegetação nº 397/08 de 22/01/08 –
DAF/SFC/SEMARH, válida por 01 (um) ano.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/
ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos
Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº. 096 de 17 de abril de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 01
(um) ano, a Zevite de Brito Alves.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0009/TEC/LS-0009, com Pareceres
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 01 (um)
ano, a Zevite de Brito Alves, inscrito no CPF sob nº. 155.861.205-
00, proprietário da Fazenda Manhattan, coordenadas UTM: X:
0504794; Y: 8669970, localizada na zona rural, neste município de
Barreiras - BA, para operação da atividade de Carvoejamento,
constituída de 01 (uma) bateria de 60 (sessenta) fornos, volume
total estimado de 4.000,00 mdc (quatro mil metros cúbicos de
carvão), derivado de área desmatada de 100,00 ha (cem hectares),
autorizada pela SEMARH/SFC sob o nº 397/08 de 22/01/2008,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

FOTO WASHINGTON LUIS

Teve início ontem, 09, na zona rural de
Barreiras, a 2ª etapa da campanha de vacina-
ção contra a Paralisia Infantil. Até o dia 20,
quatro equipes de vacinadores da Secretaria
Municipal de Saúde percorrerão as localida-
des do interior de Barreiras. De acordo com a
Coordenadoria do Programa de Imunização, a
meta nesta segunda etapa é vacinar, em todo o
município, 95% das 15.091 crianças com ida-
des de zero até cindo anos.

No próximo sábado, 14, será o dia ‘D’
quando o Brasil inteiro se mobiliza na imuni-
zação contra a Poliomielite. Em Barreiras,
além da vacina contra a Paralisia Infantil, se-
rão aplicadas seletivamente, vacinas contra
Hepatite B, Difteria, Tétano, Coqueluche,
Rotavírus, Febre Amarela e Tríplice Viral.

A responsável pelo Programa de Imuniza-
ção Isabel dos Apóstolos, reforça que ao le-
var a criança para vacinar é importante não
esquecer o cartão de vacinação. “O cartão é
um documento que revela as condições de
saúde da criança. É fundamental que esteja
sempre atualizado”, diz.

A coordenadora acredita que a conscienti-
zação dos pais é ponto decisivo para o êxito da
campanha. “O poliovirus ainda não foi erradi-
cado no mundo, havendo o risco dele se re-
introduzir no Brasil. Por isso é necessário que
todas as crianças sejam vacinadas”. Ela lem-
bra ainda que quem tomou a primeira dose da

Começa em Barreiras a 2ª etapa da
vacinação contra paralisia infantil

A vacinação contra a Pólio já começou nas Zonas Urbana e Rural do Município

vacina deve tomar também essa nova dose.
Crianças resfriadas, com diarréia, vômi-

to, crises de asma podem tomar a vacina sem

Poliomielite
A Poliomielite, geralmente chamada de pólio, é uma infecção altamente contagiosa

causada pelo póliovirus. Em uma porcentagem pequena de pessoas infectadas, o vírus
ataca as células nervosas no cérebro e na espinha dorsal, particularmente as células
nervosas da espinha dorsal que controlam os músculos envolvidos nos movimentos vo-
luntários como caminhar. A destruição destes neurônios causa paralisia permanente em
um em cada 200 casos.

A infecção é transmitida por contato direto com partículas do vírus que são elimina-
das pela garganta ou pelas fezes. A doença foi erradicada virtualmente no hemisfério
ocidental depois da introdução da vacina com vírus inativo em 1955 e a vacina, por via
oral, com vírus atenuado em 1961. Acredita-se que a pólio será erradicada mundialmen-
te em breve. Campanhas de vacinação tiveram sucesso em reduzir o número de países
onde a pólio é endêmica (onde acontece localmente). Em 1988, mais de 120 países
tinham o póliovirus de forma endêmica. Em 1998, 50 países tinham a pólio endêmica, e
em 2002, só seis países tiveram ainda infecção circulante localmente. Hoje, 90% da
pólio endêmica está inserida dentro da Índia, Nigéria e Paquistão. Porém, em países em
desenvolvimento, alguns indivíduos permanecem ainda sem vacinação e os serviços de
saúde pública ineficientes e a higiene precária promovem a expansão do vírus. Pessoas
que viajam a estas áreas do mundo têm que ter a imunização em dia.

Fonte: www.policlin.com.br

problemas, ela não tem contra-indicação, só
não é aconselhada se a temperatura estiver
acima de 38º.


