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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Com uma carga horária de 105 horas, a
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em
parceria com a Secretaria Municipal de
Educação(SME), deu início, no dia 11 de agos-
to, ao estágio supervisionado nas escolas da
rede municipal de ensino. São 135 acadêmi-
cos, 60 em estágio de docência nas séries ini-
ciais e 70 na coordenação pedagógica.

Entre outros, o estágio tem por objeti-
vo oferecer aos acadêmicos da Uneb a
oportunidade de vivenciar situações re-
ais de seu campo de trabalho, de modo a
ampliar o conhecimento e a formação te-
órico-prática construída durante o curso.

“A efetivação da proposta de estágio
dos acadêmicos da Uneb nas escolas
municipais reflete diretamente na forma-
ção continuada dos acadêmicos, que, na
universidade, vêem a teoria e nas esco-
las vivem a prática”, disse a presidente
da comissão de estágio do Curso de Pe-
dagogia, Maria Almeida de Oliveira.

Alunos da Uneb realizam estágio
supervisionado nas escolas do município

O estágio será avaliado pela coorde-
nação pedagógica das escolas, através de
uma ficha que será disponibilizada pela
universidade, contendo, inclusive, a nota
final do estágio. Segundo Maria Almeida,
a nota atribuída pela escola, será a nota
final do aluno.

Para a coordenadora pedagógica da
rede municipal de ensino, Alcione Silva,
a presença dos acadêmicos nas escolas
da rede pública, agrega valor à educa-
ção. “O estágio é uma maneira de com-
partilhar o aprendizado; é mais um olhar
sobre a educação. A associação da prá-
tica com a teoria traz um resultado posi-

Com o apoio da Prefeitura Municipal,
através da Coordenação de Cultura  e
outras empresas privadas, a segunda
temporada do Show de Humor Escracha,
já tem data, hora e local pra acontecer.
Será do dia 28 a 31/08/08, às 20h30,
no Centro Cultural.

O espetáculo é dirigido e apresentado
pelo ator Leonardo Pamplona e sua
primeira versão já foi assistida por

Começa a 2ª temporada do Escracha!

aproximadamente oito mil pessoas.
Mais informações: (77)8819-5565

FOTO WASHINGTON LUIZ

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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tivo para o ensino”, destacou.
A parceria entre Uneb e a Prefeitura

se consolidou com o Programa de Acom-
panhamento do Sistema de Ensino Muni-
cipal (PASEM), onde há um acompanha-
mento do trabalho pedagógico desenvol-
vido nas escolas municipais com a finali-
dade de contribuir para elevação da qua-
lidade do ensino. “Essa parceria objetiva
consolidar uma aprendizagem significati-
va em toda rede municipal, elevando, as-
sim, os índices do resultado de desempe-
nho dos alunos no município de Barrei-
ras”, ressaltou a coordenadora do PA-
SEM, Ednéia Gomes.

Coordenadores pedagógicos recebem orientaçao sobre o estágio supervisionado da Uneb
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 307, de 14 de agosto de 2008.

Exonera  Assistente Técnica II

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 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH6, Assistente
Técnica II, a Srtª. Paula Thaise Carvalho de Souza, lotada no
Gabinete do Prefeito.

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

Art.3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 300, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professor Nível IV - Matemática

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor Nível
IV - Matemática, o Sr. Jairo Rodrigues Barros, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0302033.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Professor Nível IV -
Matemática, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jairo
Rodrigues Barros, CPF 018.728.665-57, RG 13.066.052-37 SSP/
BA, filho Gilberto Fernando Rodrigues Barros e Tereza Lúcia Pereira
Barros, 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 Acúmulo 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jairo Rodrigues Barros
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 301, de 14 de agosto de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Matemática

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV - Matemática, a Srª. Adelaide Batista Corado Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0306197.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Professora Nível IV –
Matemática, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Adelaide
Batista Corado Santos, CPF 904.429.705-87, RG 08.455.778-39
SSP/BA, filha de Aderaldo de Sena Corado e Floracy Francisca
Batista Corado, 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 Acúmulo 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, 14 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adelaide Batista Corado Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 308, de 15 de agosto de 2008.

Nomeia Assessora Especial

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
NH3, de Assessora Especial, a Srtª. Paula Thaise Carvalho
de Souza, lotada no Gabinete do Prefeito .

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quinto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão
Assessora Especial, símbolo NH3, a Srtª. Paula Thaise
Carvalho de Souza, CPF 017.422.205-09, RG 09.343.997-
00 SSP/BA, filha de Paulo César Rocha Souza e Carmélia
Carvalho de Souza, 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, 15 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

 Paula Thaise Carvalho de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 309, de 15 de agosto de 2008.

Nomeia para Assistente Técnico II

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 combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Assistente Técnico II, o Sr. Paulo José Braga Souza, lotado
no Gabinete do Prefeito.

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

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quinto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Assistente Técnico II do Gabinete do Prefeito, símbolo NH6, o
Sr. Paulo José Braga Souza, CPF 798.947.805-63, RG
11.189.854-43 SSP/BA, filho de Flávio Luiz da Rocha Souza e
Irami dos Santos Braga, 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, 15 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Paulo José Braga Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 310, de 15 de agosto de 2008.

Nomeia o Inspetor da Guarda Municipal

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, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH7,
de Inspetor da Guarda Municipal, o servidor Teirivaldo Santos
Mendes, lotado no Gabinete do Prefeito.

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

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quinto dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Inspetor da
Guarda Municipal lotado no Gabinete do Prefeito, símbolo NH7,
o Sr. Teirivaldo Santos Mendes, CPF 001.741.025-85, RG
09.010.943-07 SSP/BA, filho de Eduardo Joaquim Mendes e
Neuracir Santos Mendes, 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, 15 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Teirivaldo Santos Mendes
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 20, de 22 de janeiro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação de
Comissão Especial de avaliação dos
imóveis situados à Rua Rui Barbosa, centro
e  no loteamento Dr. Renato Gonçalves”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos Arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras resolve:

Artº 1- Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar os imóveis de propriedade: da 1ª Igreja Batista de
Barreiras, situada a Rua Rui Barbosa, 395 – centro, bem como, os
lotes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da quadra 05 situados no Bairro
Renato Gonçalves.

Artº 2º - Nomeia a comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante nominados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro; sendo eles:

- José Maria Albuquerque Júnior;
- José Crisóstomo Carvalho Bulhões;
- Dourival Mamed Dócio Alves.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de trinta (30) dias para
apresentar relatório conclusivo.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº. 36, de 14 de Julho de 2008.

“Regulamenta os capítulos III e IV da Lei 762, de 18 de julho de
2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento
ao disposto nos artigos 16 e 25, da Lei nº. 762, de 18 de julho de,

DECRETA:

Art. 1º -  O servidor nomeado para cargo do provimento efetivo,
a partir do momento em que assume o exercício, será submetido, a
cada 12 (doze) meses, até o fim do estágio probatório, a uma
avaliação de desempenho, onde serão observados os seguintes
fatores

I – assiduidade;
II – disciplina;
III – responsabilidade;
IV – eficiência;
V – capacidade;
VI – produtividade

Art. 2º - O acompanhamento e a avaliação serão  coordenados
por uma Comissão, composta por representantes de cada uma das
secretárias do Município, sendo um membro titular e um suplente.

Art. 3º - O servidor, durante o processo de avaliação, será
acompanhado, orientado e avaliado pela chefia imediata, que deverá
prestar as informações com fidedignidade, sob pena de ser
responsabilizado funcionalmente.

Art. 4º - A cada período avaliativo, a chefia imediata explicará
aos servidores os fatores de avaliação a serem usados, a descrição
conceitual relativa a cada fator e o seu respectivo peso.

§ 1º. O peso atribuído a cada fator de avaliação, em cada período
avaliativo, deve variar numa escala de 0 a 10 totalizando 10 pontos.

§2º. Ao final de cada período avaliado, a chefia imediata conferirá
tantas notas para o desempenho quantos forem os fatores de
avaliação considerados no período específico, variando as notas de
0 a 10.

§3º. O escore final de cada período avaliado será a Média
Ponderada (MP) obtida com a fórmula abaixo discriminada, onde
NF é a nota atribuída ao desempenho, tendo em vista determinado
fator, e o P o peso atribuído ao fator:

MP = NF1 X P1 + NF2 X P2 + NF3 X P3 + NF4 X P4 …. NFN X PN
10

Art. 5º - O desempenho global do servidor corresponderá a
todo o período avaliativo e será a média ponderada dos resultados

PORTARIA GAB.  Nº 289, de 12 de agosto de 2008.

“Dispõe sobre a nomeação de Comissão
Especial de avaliação das solicitações feitas
pelo representante da Empresa Alcides
Parizotto – Comércio e Representações”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos Arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras resolve:

Artº 1 - Criar a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar as solicitações feitas pelo representante da Empresa
Alcides Parizotto – Comércio e Representações (Atacadão).

Artº 2º - Nomeia a comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante nominados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro; sendo eles:

- Saulo Pedrosa de Almeida;
- Evandro Mantena dos Santos;
- Ednaldo Soares de Oliveira;
- Rosana Briglia.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de trinta (30) dias para
apresentar relatório conclusivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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obtidos em cada etapa avaliada, observando-se a seguinte
distribuição dos pesos:

a) a avaliação referente ao primeiro período corresponderá a
peso 3 (três);

b) a avaliação referente ao segundo período corresponderá a
peso 3 (três);

c) a avaliação referente ao terceiro período corresponderá a
peso 4 (quatro);

Art. 6º - Será aprovado o servidor que obtiver média igual ou
superior a 60% (sessenta por cento) dos pontos obtidos na avaliação.

Art. 7º - As informações do que trata o art. 3º deste Decreto,
serão prestadas pelo chefe imediato mediante a utilização do
Instrumento de Avaliação de Desempenho (IAD).

§1º. O servidor deverá assinar o IAD, tomando ciência da sua
avaliação;

§2º. A Comissão deve encaminhar o IAD com trinta dias de
antecedência, ao chefe imediato, que, por sua vez, deverá devolvê-
lo à Comissão até o quinto dia útil subseqüente ao término do período
de avaliação.

§3º. O servidor que, nos períodos de avaliação, houver trabalhado
sob a direção de mais de um chefe deve ter seu desempenho avaliado
por aquele a quem por último o servidor esteve submetido.

§4º. Na hipótese do parágrafo anterior, se forem de igual duração
os períodos de trabalho para cada chefia, a avaliação deve ser feita
por aquele a quem por último o Servidor esteve submetido.

Art. 8º - A Comissão, para efeito do disposto no art. 19 da Lei
762, de 18 de julho de 2007, encaminhará, para publicação no Diário
Oficial do Município, relação nominal dos servidores aprovados no
processo avaliativo.

Art. 9º - Na hipótese do § 3º, do art. 13º, da Lei 762, de 18 julho
de 2007, o servidor será submetido a processo administrativo, no
qual lhe serão assegurados a ampla defesa e o direito ao contraditório.

Art. 10 - O Secretário de Administração e Finanças pode, em
qualquer hipótese, decidir em contrário ao parecer da Comissão,
mediante despacho fundamentado, afixado na íntegra na Secretaria
de Administração e no órgão em que o Servidor exercer as suas
atividades.

Art.11-  Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 034, de 10 de Julho de 2008.

“Convoca a I Conferência Territorial dos
Direitos da Pessoa com Deficiências.”

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 I Conferência Territorial dos direitos da
Pessoa com Deficiências, a ser coordenada pela secretária
Municipal do trabalho e Promoção Social, juntamente com
representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

Art. 2º -  A Conferência será realizada na cidade de Barreiras,
Bahia, no dia 18 de julho de 2008, servindo de etapa preparatória
para a II Conferência Estadual e Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência.

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

I –  Inclusão, Participação e Desenvolvimento – Um novo jeito
de avançar.

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

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

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

Art. 6º - As despesas com a realização da I 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
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