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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Secretaria do Trabalho e Promoção So-
cial realizou, na última quinta-feira, 28, no Cen-
tro de Ocupação e Renda (COR), uma pales-
tra sobre ‘A prática do exercício físico para
qualidade de vida’, que tem por objetivo me-
lhorar a qualidade de vida das participantes do
programa, não só na produção de seus artesa-
natos, mas nas tarefas domésticas diárias.

Ministrada pelo professor de Educação
Física, especialista em idoso e doenças dege-
nerativas, Stephen Aires de Alencar, a pales-
tra faz parte de um projeto sócio-educativo,
onde semanalmente as participantes se en-
contram para produzir e cuidar da saúde.

Para Stephen, atividades como estas são
necessárias para que haja maior qualidade de
vida. “A função do profissional de educação
física é encorajar as pessoas a saírem do se-
dentarismo, consultando médicos e investindo
numa vida mais produtiva”, ressalta.

Neste novo ciclo de palestras, os temas
serão voltados para a saúde. Além do pro-
fessor de educação física, a Secretaria irá
dispor de outros profissionais da área, como:
médicos, psicólogos, nutricionistas e fisiote-
rapeutas.

COR oferece palestra sobre qualidade de vida

Segundo a psicopedagoga do programa
Magda Cardoso, o COR visa, além de for-
mar profissionais, gerando emprego e renda,
incentivá-las a uma vida mais saudável. “Após
a sua inserção no Centro, as mulheres têm

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

outra visão de mundo, pois elevam a auto-
estima. Esperamos que elas se sintam inclu-
ídas, como parte integrante e funcional da
sociedade”, ressalta a psicopedagoga.

O Projeto conta atualmente com a pre-
sença de aproximadamente 70 mulheres e,
além dos encontros sócio-educativos, ofere-
ce oficinas de tecelagem, corte e costura, cro-
chê e bordado. Todo o material para a produ-
ção dos artesanatos, bem como os monitores,
são oferecidos gratuitamente pela Prefeitura.

Para o secretário de promoção social
Ronney Sudré, essas ações têm estimulado
o crescente número de mulheres no progra-
ma. “Atribuímos esse aumento às inovações
que temos procurado realizar aqui no Cen-
tro, como as efetivações de parcerias finan-
ceiras, reformulação do quadro de pessoal,
reparilhamento na estrutura física e investi-
mento em matéria-prima para as artesãs
produzirem”, destaca.

O COR funciona de segunda a sexta, no
Parque de Exposição Geraldo Rocha. Mu-
lheres interessadas em participar do progra-
ma, poderão ligar no telefone (77) 3613-
9736, falar com Magda.

O palestrante Stephen Aires de Alencar falou sobre as vantagens da educação na melhoria da
qualidade de vida

Cerca de 70 mulheres participam dos projetos desenvolvidos pelo COR
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 339, de 26 de agosto de 2008.

Exonera Chefe do Setor de Compras e
Contratação de Serviços

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, Chefe de Setor
de Compras e Contratação de Serviços a Srª. Jamile Silveira Sá
Dultra, lotada na Secretaria de Administração e Finanças.

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. 332, de 21 de agosto de 2008.

“Altera os Membros do Conselho
Municipal de Saúde, representantes da
APAE nomeados pela portaria 217/2007.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, e na forma prevista pela Lei 408/1998 combinada
com a Lei 541/2001, RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do
Conselho Municipal de Saúde, os representantes da APAE, indicados
na forma da Lei:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE:
Titular: César Elpídio do Sacramento Almeida
Suplente: Benjamim Alkmim

Art. 2º - Os demais membros continuam inalterados:

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 330, de 21 de agosto de 2008.

Nomeia Secretária da  II Escola Alcyvando
Liguori da Luz

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
de Secretária Escolar da II Escola Alcyvando Liguori da Luz, a Srª
Elenita Cunha Batista, lotada na Secretaria de Educação, com
carga horária de 40 horas.

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 vigésimo primeiro 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
Secretária da II Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz, a Srª
Elenita Cunha Batista, CPF 465.592.725-91, RG 5.989.915 SSP/
BA, filha de Carlos Benício da Cunha, 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, 21 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elenita Cunha Batista
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 331, de 21 de agosto de 2008.

Nomeia Diretora A, da Escola Municipal
Joaquim Neto

O Prefeito 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 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão símbolo
CC2, de Diretora A, da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª.
Railda Maia Mendes, 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro 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 Diretora A, da
Escola Municipal Joaquim Neto, símbolo CC2 a Srª. Railda Maia
Mendes, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, CPF 639.547.025-68, RG 2.268.462 SSP/BA, filha de
Dioclécio Francisco Maia e Pedrita Silva Maia, 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, 21 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Railda Maia Mendes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 335, de 26 de agosto de 2008.

Nomeia Assessor de Comunicação Social

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 NH3,
Assessor de Comunicação Social, o Sr. Eduardo Vencato Lena,
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 vigésimo sexto 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 Assessor de
Comunicação Social, símbolo NH3, o Sr. Eduardo Vencato Lena,
CPF 473.856.695-49, RG 40.265.834-37 SSP/RS, filho de Vinicius
Azzolin Lena e Sirlei Magdalena Vencato Lena, 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, 26 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eduardo Vencato Lena
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 340, de 27 de agosto de 2008.

Nomeia Recepcionista

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 NH6,
de Recepcionista, a Srª. Maria Aparecida Rocha Ribeiro, 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 vigésimo sétimo 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
Recepcionista, símbolo NH6, a Srª. Maria Aparecida Rocha Ribeiro,
CPF 639.505.535-68, RG 08.228.770-22 SSP/BA, filha de Domingos
Francisco de Souza Rocha e Arcanja Maria da Conceição,
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, 27 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Aparecida Rocha Ribeiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 341, de 27 de agosto de 2008.

Nomeia para o Setor de Compras e
Contratação de Serviços

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,
Chefe de Setor de Compras e Contratação de Serviços o Sr.
Roberto da Conceição Rocha, lotado na Secretaria de
Administração e Finanças.

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 vigésimo sétimo 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 Chefe
do Setor de Compras e Contratação de Serviços o Sr. Roberto da
Conceição Rocha, CPF 031.121.705-20, RG 13.153.204-95 SSP/
BA, filho de Domingos Francisco de Souza Rocha e Arcanja Maria
da Conceição, 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, 27 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Roberto da Conceição Rocha
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 342, de 27 de agosto de 2008.

Nomeia Oficial de Gabinete

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 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH7,
de Oficial de Gabinete, a Srª Nilman Cristiane Fernandes Lima,
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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo 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 NH7, de Oficial
de Gabinete, a Srª Nilman Cristiane Fernandes Lima, CPF
012.245.925-30, RG 09.846.198-28 SSP/BA, filha de José Mendes
de Lima e Edula Fernandes Lima, 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, 27 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nilman Cristiane Fernandes Lima
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 343, de 27 de agosto de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola
Municipal Dr. Abílio Farias

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
de Secretário Escolar da Escola Municipal Dr. Abílio Farias, a Srª
Regina Cristian Agra de Melo de Jesus, lotada na Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com carga horária de 40
horas.

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 vigésimo sétimo 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
Secretária Escolar da Escola Municipal Dr. Abílio Farias, a Srª.
Regina Cristian Agra de Melo de Jesus, CPF 058.836.714-11,
RG 12.616.559-90 SSP/BA, filha de Izau Ribeiro de Jesus e Claudia
Maria Agra de Melo, 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, 27 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Regina Cristian Agra de Melo de Jesus
Empossada
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Barreiras, 26 de agosto de 2008.

OFÍCIO GAB Nº 199/2008 BARREIRAS/BA

A sua Excelência o Senhor
Vereador Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Barreiras – BA

Assunto: Vetos da Lei 802/2008

Senhor Presidente,

Em razão do recebimento, para sanção, do Projeto de
Lei de iniciativa do Executivo que “Abre crédito suple-
mentar ao orçamento Corrente decorrente de superávit
financeiro e excesso de arrecadação até o limite de 100%
(cem por cento)”, aprovado, com emendas, por essa Casa
Legislativa, e que tramitou sob o nº 014/08; na qualidade
de Prefeito Municipal de Barreiras, encaminho Mensa-
gem de Veto integral à Lei 802/2008, na forma das ane-
xas razões.

Tenha por renovados, protestos de respeito por esta Casa
Legislativa.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

M e n s a g e m  d e  v e t o

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barreiras,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1o

do art. 66 da Constituição Federal, c/c o Art. 187 do Regi-
mento Interno da Câmara Municipal de Barreiras, decidi
vetar integralmente, por contrariedade ao interesse pú-
blico e a norma constitucional, a Lei no 802/2008, que
“Abre crédito suplementar ao orçamento Corrente”, em
razão do superávit financeiro e excesso de arrecadação.

PORTARIA GAB.  Nº 345, de 27 de agosto de 2008.

Nomeia Subcoordenador da Escola de Ar-
tes Cênicas

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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 NH5,
Subcoordenador da Escola de Artes Cênicas, o Sr. Washgton Fer-
nandes Pereira, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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 even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo 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 Sub-
coordenador da Escola de Artes Cênicas, símbolo NH5, o Sr. Wa-
shgton Fernandes Pereira, CPF 726.690.041-72, RG 13.505.193-
24 SSP/BA, filho de Manoel Almeida Pereira e Maria Goretti Fer-
nandes Pereira, oportunidade em que foi cientificado das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos  princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSA-
DO 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 cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 27 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Washgton Fernandes Pereira
Empossado
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Seguem os Vetos e suas respectivas Razões de Veto,
conforme abaixo:

Veto – 01
Veto a Alinea “a”, do inciso I, do Artigo 1°, da Lei nº

802 /08, que diz:
Art. 7° -(...)
I –(...)
a) Decorrente de superávit financeiro até o limite

de 10% (dez por cento) do mesmo de acordo com o
estabelecimento do Art. 43, § 1° e § 2 da Lei n° 4.320/
64.

Razões do veto

A lei objeto do presente veto trata de suplementação de
crédito orçamentário. Entretanto, a redação adotada em
suas alíneas, nada modificou a Lei Orçamentária Anual do
ano de 2008, de n° 788/07 de 06 de dezembro de 2007,
pois, traz os mesmos 10% (dez por cento) já Autorizados
ao Poder Executivo Municipal.

Doutro viés, deve-se ainda esclarecer que, se o objeti-
vo da Casa Legislativa era de concessão de mais 10% (dez
por cento), nos créditos suplementares, provenientes de
superávit financeiro, estes não supririam as necessidades
essenciais do Município, como já explanados em projeto
a esta Casa, haja vista, que pode vir a paralisar todo o fun-
cionamento do Poder Executivo Municipal, ou seja, o aten-
dimento nos postos de saúde; o serviço de coleta de lixo;
o tratamento de água; o fornecimento de medicamentos;
o atendimento da maternidade; o fornecimento de meren-
da escolar; a iluminação pública; o Conselho Tutelar, etc.

Assim, para que não resulte em prejuízos à comunidade
de Barreiras, à saúde pública, ao saneamento básico, à edu-
cação, ao meio ambiente, aos projetos sociais, à infra-es-
trutura, ao interesse público afinal, é imprescindível que
seja o Poder Executivo autorizado por esta Casa a utilizar
100% do superávit financeiro.

O crédito suplementar – espécie do gênero crédito adi-
cional – consiste em alteração promovida na Lei Orça-
mentária Anual, destinada a reforçar dotação orçamentá-
ria preexistente, consoante dispõe o art. 41, I, da Lei Fe-
deral nº 4.320, de 17 março de 1964. Entretanto, a Cons-
tituição Federal, limitando a atividade financeira da União,
dos Estados e dos Municípios, proíbe a abertura dessa ca-
tegoria de crédito público sem prévia autorização legisla-
tiva e sem a indicação dos recursos correspondentes, con-
forme preceituado no art. 167, V.

Nesse passo, cumpre assinalar que compete privativa-
mente ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo

legislativo referente às leis orçamentárias referidas no
parágrafo anterior, conforme disposição legal. Por con-
seguinte, é igualmente da competência privativa do Pre-
feito Municipal a iniciativa dos projetos de lei que culmi-
nem por alterá-los – tal como nos casos de autorização
para abertura de crédito suplementar.

Cumpre ainda registrar que, não aprovar os créditos su-
plementares, para utilização dos 100% (cem por cento)
do superávit financeiro, foge quanto à finalidade do Le-
gislativo, em normatizar ao bem da sociedade, sem visar o
lucro, e sim, aos interesses de toda a coletividade.

Veto - 02
Veto Alinea “b”, do inciso I, do Artigo 1°, da Lei nº 802

/08, que diz:
b) Decorrente do excesso de arrecadação até o li-

mite de 10% (dez por cento) do mesmo, de acordo com
o estabelecimento do Art. 43, § 1°, Inciso II e §§ 3° e
4° da Lei n° 4.320/64.

Razões do veto
A redação da alínea “b”, do inciso I, do Artigo 1°, da Lei

nº 802 /08, novamente não modifica a legislação Orça-
mentária Anual do ano de 2008, de n° 788/07 de 06 de
dezembro de 2007, pois, traz os mesmos 10% (dez por
cento) já Autorizados ao Poder Executivo Municipal, para
uso do excesso de arrecadação.

Se a intenção, dos Vereadores foi de conceder mais 10%
(dez por cento), para utilizar o excesso de arrecadação,
além de cometerem erro material, apresenta-se erro quan-
to à forma, vez que, não atende aos interesses públicos e
ainda fere a previsão constitucional da autonomia do Po-
der Executivo em Administrar o Município face às suas
necessidades essenciais, fato que por si basta para justifi-
car o presente veto.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me leva-
ram a vetar integralmente a Lei 802/2008 aprovada por
esta colenda Casa Legislativa, vetos que ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara de
Vereadores.

Diante dos vícios formais e materiais de ordem jurídi-
co-constitucional acima expostos, resolvo VETAR INTE-
GRALMENTE a Lei de n.º 802/2008, constante dos autos
do Oficio n.º 200/08.

Barreiras, 26 de agosto de 2008.

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.

Eduardo Vencato Lena
Assessor 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

A Prefeitura de Barreiras busca sempre in-
vestir na capacitação dos seus funcionários e
servidores.

Por ser o Município de Barreiras Pólo Mi-
croregional de Saúde, foi escolhido pela Se-
cretaria de Saúde do Estado da Bahia(SESAB)
para implantar o Núcleo Microrregional de
Implantação das Linhas de Cuidados da Edu-
cação Permanente para a Atenção Básica.

Esse núcleo tem como objetivo capacitar
servidores da saúde com curso superior, mé-
dicos, enfermeiros e odontólogos, pertencen-
tes ao quadro das equipes do programa de saúde
da família do município de Barreiras, que fa-
rão um curso de especialização com duração
de dois anos, promovido pela SESAB.

Barreiras será sede do Núcleo Microrregional de Implantação das Linhas
de Cuidados e da Educação Permanente para a Atenção Básica

O curso será dado por uma equipe de téc-
nicos da SESAB, com apoio da 25ª DIRES e
Secretaria Municipal de Saúde. Estes estive-
ram reunidos entre os dias 18 e 22 deste mês,
com o Conselho Municipal de Saúde de Bar-
reiras, Gestores Municipais de Saúde dos
Municípios da Microrregião, onde foram fir-
mados os compromissos para a implantação
do núcleo,como também a escolha dos Co-
ordenadores, local de funcionamento e todo
o cronograma de seleção dos alunos.

O núcleo funcionará na sede da Secreta-
ria Municipal de Saúde e terá como Coorde-
nadores a enfermeira Lívia Teles e a médica
Helena Martha Cardoso.

As inscrições para a seleção do curso de
especialização para a formação de tutores/
multiplicadores já estão abertas e poderão ser
feitas até o dia 15 de setembro.

Para fazer a inscrição o candidato deverá
entregar uma carta de intenção e um currículo
na coordenação do PACS/PSF da Secretaria
Municipal de Saúde e enviá–los por e-mail, para:
selecaodetutoresoeste@yahoo.com.br

A seleção será feita aqui no município, atra-
vés das coordenadoras do núcleo, juntamen-
te com Técnicos da 25ª DIRES e SESAB.

Os profissionais selecionados farão o
curso à distância e terão todas as orienta-
ções passadas on line pelos seus tutores.
Cada um terá acesso ao geo portal da edu-
cação à distância, que será liberado pelo
secretário de saúde, um dia por semana para
cumprir suas atividades no núcleo.

Durante a especialização, o aluno passará
por diversos estágios de formação, e, ao fi-
nal, ele será um Tutor Multiplicador para toda
a Microrregião Oeste que é coposta  por 14
municípios.

Confira abaixo os pré– requisitos mínimos
para que o trabalhador se inscreva na sele-
ção:

· Pertencer a uma mesma equipe da saúde
da família;

· Ser cadastrado no CNES  como enfer-

meiro, médico ou cirurgião dentista de saúde
da família;

· Ser vinculado a uma das equipes de saú-
de da família do município pólo de microrre-
gião, observadas as normas da portaria GM/
MS nº 648/2006.

Os candidatos devem demonstrar:
· Potencialidade para o desenvolvimen-

to de experiências exitosas e de referência
na ESF;

· Capacidade de desenvolver trabalho em
equipe numa perspectiva multiprofissional e
interdisciplinar;

·  Potencial e dedicação para atuação de
caráter pedagógico e para o desenvolvimento
de processos de ensino–aprendizagem;

Ter disposição e compromisso em:
· Integrar o Núcleo Microrregional de

Implantação das Linhas de Cuidados e Edu-
cação Permanente da Atenção Básica;

· Assumir a condição de multiplicador da
implantação das linhas de cuidados na micror-
região e de docente descentralizador da Uni-
versidade Aberta do SUS – BA;

· Permanecer no município e na mesma
equipe de saúde da família.

São atribuições dos multiplicadores:
· Implantar as linhas de cuidados;
· Ser multiplicador junto aos demais tra-

balhadores das ESF, desempenhando também
ações de apoio microrregional;

· Desenvolver ações presenciais e à dis-
tância de educação permanente com o con-
junto de trabalhadores.

Os multiplicadores irão atuar primeiro na
sua própria equipe e depois atuarão junto a
outras ESF do município pólo e de outros
municípios da microrregião.

De acordo com Lívia Teles, “estamos nos
esforçando para manter todos os profissio-
nais do PSF capacitados, além de promover
uma maior integração com os profissionais
dos PSF’s”.

Confira acima o cronograma de seleção.


