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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO DIVULGAÇÃO

O Excelentíssimo Prefeito de Barreiras,
Saulo Pedrosa, convida Vossa Senhoria e
familiares para comparecerem a Audiência
Pública do Município, que tem por objetivo
demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais do 2º quadrimestre de 2008, da
Prefeitura Municipal de Barreiras à toda
população barreirense.

A solenidade será realizada hoje, 24 de
setembro de 2008, às 19h30, no Plenário da
Câmara Municipal de Barreiras.

CONVITE

Parceria firmada entre a Secretária Muni-
cipal de Saúde (SMS) e a Premium Engenha-
ria, proporcionou da manhã de segunda-fei-
ra, 22, uma palestra de Prevenção a Tuber-
culose, para cerca de 45 empregados. O en-
contro aconteceu na sala de treinamento da
empresa.

Segundo o técnico de segurança da Pre-
mium, Elson Lourenço, o evento cumpriu o
cronograma de saúde e segurança da empre-
sa, e ao mesmo tempo, colaborou para a pre-
venção e conscientização da saúde do traba-
lhador. “Investir na saúde do trabalhador é
necessário e acreditamos que a parceria com
a SMS é uma forma de levar mais informa-
ção aos nossos funcionários, principalmente
sobre esse tipo de doença”, ressaltou.

Outro ponto salientado por Lourenço é que
as informações recebidas serão proliferadas
e chegarão até as famílias dos funcionários.

Além da palestra, a Secretaria de Saúde
realizou ações anteriores na empresa, como
campanhas de vacinação, palestras sobre hi-
giene bucal e Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DST).

Para a coordenadora do Programa de Tu-
berculose Silvana Moreira, parcerias com
empresas privadas são a oportunidade levar
esclarecimentos sobre doenças infecto-con-
tagiosas a um público diferenciado. “Preci-
samos desmistificar os conceitos e mostrar
as realidades sobre a prevenção, diagnóstico
e tratamento desta patologia”, declarou.

O calendário de ações junto com a em-
presa terá seqüência. A próxima palestra está
prevista para 06 de outubro e abordará  o tema
Hanseníase.

Secretaria de Saúde realiza palestra
na Premium Engenharia

O que é a tuberculose?
Doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pul-
mões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo, como ossos, rins e menin-
ges (membranas que envolvem o cérebro).
Quais os sintomas?
Alguns pacientes não exibem nenhum indício da doença, outros apresentam sintomas
aparentemente simples que são ignorados. Os mais freqüentes são tosse seca contínua
no início, depois com presença de secreção por mais de quatro semanas, que se trans-
forma em uma tosse com pus ou sangue. Cansaço excessivo, febre baixa geralmente à
tarde, sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão,
fraqueza e prostração são outros sinais evidentes da doença.
Em casos mais graves, o paciente também apresenta dificuldade na respiração, elimi-
nação de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão e acúmulo de pus na pleura
(membrana que reveste o pulmão). A incubação ocorre, em média, de quatro a 12
semanas até a descoberta das primeiras lesões. Grande parte dos novos casos de
doença pulmonar ocorre por volta de 12 meses após a infecção inicial.
Como tratar?
O tratamento dura cerca de seis meses. Geralmente, são usados três tipos de antibióti-
cos, administrados por um período mínimo de seis meses, sem interrupção, diariamente.
Quase todos os pacientes que seguem o tratamento corretamente são curados.
Como se prevenir?
Para prevenir a doença é necessário imunizar as crianças de até quatro anos, obrigato-
riamente as menores de um ano, com a vacina BCG. A prevenção inclui evitar aglome-
rações, especialmente ambientes fechados, e não utilizar objetos de pessoas doentes.
Crianças soropositivas ou recém-nascidas que apresentam sinais ou sintomas de aids
não devem receber a vacina.
Como é feito o diagnóstico?
Após confirmada a suspeita pelo serviço de saúde, o exame indicado para confirmar o
caso de tuberculose é a baciloscopia de escarro. A radiografia do tórax não confirma
nem descarta o diagnóstico, apenas indica a extensão das lesões.

Saiba mais sobre a Tubeculose:
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 346, de 28 de Agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a BCP S/A (CLARO) site
BABRRR1.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o então 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 2008-0002/TEC/LS-0002, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a empresa BCP S/A (CLARO), inscrita no CNPJ sob nº.
40.432.544/0081-21, site BABRRR1 , coordenadas geográficas:
Lat. S 12º05’44,1" e Long. W 45º02’32,3", localizado na Estrada do
Aeroporto, Serra da Bandeira, nesta cidade de Barreiras - BA,
para operação de telefonia móvel (celular), potência irradiada de
30 W, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
Condicionantes:

I - Operar o empreendimento conforme o projeto apresentando
à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR e em aten-
dimento à Norma NT 02/2003 aprovada pela Resolução CEPRAM
nº 3.190/03;

II – Sinalizar com placas de advertência e proteger a instalação
com barreiras fisicas que impeçam o acesso de animais e pessoas
não autorizadas;

III - Informar aos estudantes municipais, através de material
informativo (cartilha), sobre os riscos de instalação, do resultado do
monitoramento realizado e do perigo de permanência de pessoas
nas proximidades da antena da edificação utilizada;

IV - Apresentar a avaliação das radiações, semestralmente, con-
tendo medições de níveis de densidades de potências, com médias
calculadas, em qualquer período de 06 (seis) minutos, em situação
de pleno funcionamento da ERB;

V - Requerer a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SE-
MATUR, nova Licença Ambiental para modificação das instala-
ções e/ou nas potências efetivamente irradiadas, que ora se licen-
cia, e no caso de construção de edifícios nos imóveis adjacentes ao
edifício utilizado que venham violar o disposto na Norma Técnica -
NT 02/2003;

VI - Atender às Normas Técnicas do CRA e da ABNT, quanto
a emissão de ruídos;

VII - Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, licença de funcionamento da ANATEL;

VIII - Deverá implantar Programa de Monitoramento da Esta-
ção Rádio Base - ERB, obedecendo a respectiva periodicidade e
posterior envio dos relatórios a Secretaria de Meio Ambiente e Tu-
rismo – SEMATUR;

IX – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de

45 dias (quarenta e cinco), Laudo Radiométrico Prático;
X – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de

45 dias (quarenta e cinco), Licença para Funcionamento da ERB
emitido pela ANATEL;

XI - Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de
45 dias (quarenta e cinco), atestado de calibração do aparelho me-
didor de radiação eletromagnética.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambi-
ental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autori-
zação das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Muni-
cipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos le-
gais.

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 Re-
cursos Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 346, de 28 de Agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por
02 (dois) anos, a BCP S/A (CLARO) site
BABRRR1.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o então 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 2008-0002/TEC/LS-0002, com Pareceres Téc-
nico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a empresa BCP S/A (CLARO), inscrita no CNPJ sob nº.
40.432.544/0081-21, site BABRRR1 , coordenadas geográficas:
Lat. S 12º05’44,1" e Long. W 45º02’32,3", localizado na Estrada do
Aeroporto, Serra da Bandeira, nesta cidade de Barreiras - BA,
para operação de telefonia móvel (celular), potência irradiada de
30 W, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condici-
onantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Barreiras, 22 de setembro de 2008.

OFÍCIO GAB Nº 215/2008 BARREIRAS/BA

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

Assunto: Vetos da Lei 803/2008

Senhor Presidente,

Em razão do recebimento, para sanção, de Lei de iniciativa do
Legislativo que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de todo e qualquer
pagamento aos cofres municipais seja realizado não apenas na
Prefeitura, mas nas agencias Bancarias e Casas Lotéricas através de
convênios legalmente estabelecidos com a Prefeitura Municipal e da
outras providencias”, na qualidade de Prefeito Municipal de Barreiras,
encaminho Mensagem de Veto integral à Lei 803/2008, na forma
das anexas 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 Regimento Interno da Câmara
Municipal de Barreiras, decidi vetar integralmente, por contrariedade
ao interesse público e a norma constitucional, a Lei no 803/2008, que
determina a obrigatoriedade de todo e qualquer pagamento aos cofres
municipais seja realizado não apenas na Prefeitura, mas nas agencias
Bancarias e Casas Lotéricas através de convênios; obrigando a
celebração de convênios com tais instituições financeiras.

Seguem os Vetos e suas respectivas Razões de Veto, conforme
abaixo:

A Lei vetada é do seguinte teor:
Art. 1° - Fica disponibilizada a Prefeitura Municipal de

Barreiras, bancos e casas lotéricas, respectivamente conveniadas,
a receberem quaisquer obrigações financeiras para com o erário
público municipal.

Parágrafo Único – Outros critérios, bem como a
regulamentação desta lei, ficam a cargo da Prefeitura Municipal
de Barreiras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Razões do veto
Com efeito, tal dispositivo vai de contrario ao que dispõe as

atribuições e responsabilidades do Prefeito, instituídas na Lei Orgânicas
do Município, em seu art. 71, VIII, sendo que qualquer deliberação
quanto à realização de despesas pelo erário público é de competência

do Executivo.
Observa-se ainda, que a Lei 803/2008, determina celebração de

convenio a titulo oneroso, porém não especifica a forma de suportar
as despesas juntamente aos bancos e casas lotéricas; não autoriza
dotações orçamentárias e conseqüentemente faz inócua a forma de
dispor do erário para o seu cumprimento.

Nesse passo, cumpre assinalar que constitucionalmente compete
privativamente ao Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo
legislativo referente às leis que representem despesas para o erário
público. Por conseguinte, é igualmente da competência privativa do
Prefeito Municipal a iniciativa dos projetos de lei que culminem por
alterá-los – tal como nos casos de execução dos serviços públicos,
por terceiros.

Sendo discricionariedade do Poder Executivo, deliberar sobre a
conveniência da realização de convênios a serem suportados pelos
cofres públicos, não poderá ser da iniciativa do Legislativo determinar
a realização de convênios para a arrecadação municipal. Já que as
instituições referidas na lei, ora vetada, não trabalha sem cobrar pelos
seus serviços.

Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar
integralmente a Lei 803/2008 aprovada por esta colenda Casa
Legislativa, vetos que ora submeto à elevada apreciação dos Senhores
Membros da Câmara de Vereadores.

Diante dos vícios acima expostos, resolvo VETAR
INTEGRALMENTE a Lei de n.º 803/2008, constante dos autos do
Oficio n.º 203/08.

Barreiras, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº 804/08, DE 03 DE SETEMBRO DE 2008.

“Dispõe sobre a doação de materiais inservíveis
pertencentes à administração municipal às
entidades declaradas de utilidade pública
municipal, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a fazer doação, de caráter provisório ou permanente, de materiais
inservíveis, tais como móveis, máquinas, arquivos e outros utensílios,
às entidades de utilidade pública municipal, para fins de uso exclusivo
dessas entidades.

Parágrafo Único – A doação permitida por esta Lei deverá
obedecer ao disposto na alínea “a”, inciso II, do art. 17, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2º - As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas a disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 530, de 19 de Setembro de 2008.

“Dispõe sobre a substituição de Membros do
Conselho Municipal do FUNDEB e dá outras
providências”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

Resolve:

Art. 1º -  Substituir membros nomeados pela portaria 108 de
24 de abril de 2008 Titulares e Suplentes do Conselho Municipal
do FUNDEB, passando a vigorar a composição a seguir:

02 Representantes do Poder Executivo Municipal

- Valdinéia Marques de Souza – (titular)
- Carla Patrícia da Silva – (titular)
- Maria Isabel Gomes Matos – (suplente)
- Larissa de Souza Campos – (suplente)

ERRATA

Houve um erro de substituição na portaria 530/2008.
Aurília de Oliveira Santana, substitui Lana Gomes Borges nos

representantes dos Diretores da Educação Básica, e não dos
professores como foi publicado na edição 777, segue republicação
correta da referida portaria.

REPUBLICAÇÃO

01 Representante dos Professores da Educação Básica
Pública

- Neriane Wanderley Gomes – (titular)
- Josélia da Cruz Lopes – (suplente)

01 Representante dos Diretores da Educação Básica
Pública

- Aurilia de Oliveira Santana – (titular)
- Sabrina Baleeiro Metzker Motta – (suplente)

01 Representante dos Servidores Técnico-administrativos
das Escolas Básicas Públicas

- Salvador Muniz do Amaral Júnior - (titular)
- João de Deus Neponuceno – (suplente)

02 Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica
Pública

- Adilsa Santana dos Santos – (titular)
- Débora Maria da Silva– (titular)
- Jaqueline Barreira – (suplente)
- Ermice de Oliveira Ribeiro – (suplente)

02 Representantes dos Estudantes da Educação Básica
Pública

- Maria Neusa Santos de Jesus – (titular)
- Janaiara de Oliveira Ribeiro – (titular)
- Maciel Oliveira Silva – (suplente)
- Diecson de Oliveira Ribeiro – (suplente)

01 Representante Membro do Conselho Tutelar

- Rute Nascimento Barbosa – (titular)
- Naiana de Souza Prado – (suplente)

01 Representante Membro do Conselho Municipal de
Educação

- Zélia da Silva Barbosa – (titular)
- Daniela Viana Neves Rosas – (suplente)

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. 3 º-  Esta Portaria entrará em vigor nesta data, substitui
eventual nomeação anterior e revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 182, de 03 de julho de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação da Co-
missão Especial de Avaliação, de imóveis.”

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

Art. 1º -  Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar os imóveis situados: um à Avenida Dr. Cleriston Andra-
de, nº 1897 e Parte das Terras da Fazenda AV. São José.

Art. 2º - Nomeia comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante enumerados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro, são eles :

· Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
· José Maria Albuquerque Júnior;
· Dourival Mamed;
Art. 3º - A comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias a partir

desta data para apresentar relatório conclusivo.
Art. 4º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da 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.

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

FOTOS EDUARDO LENA

As equipes do São Paulo da Santa Luzia
e do Barcelona da Vila Brasil brindaram os
barreirenses com a grande final da 23ª edi-
ção do Campeonato Barreirense de Fute-
bol de Várzea, realizada no sábado, 20. Em
um jogo bastante disputado, no bairro Santa
Luzia, o São Paulo venceu por 4 x 3 nos
pênaltis, após empate de zero a zero no tem-
po normal. A 23ª edição contou com a par-

São Paulo é campeão do Varzeano 2008

ticipação de 24 equipes, dos mais diversos
bairros da cidade e teve os jogos transmiti-
dos ao vivo pela rádio Nova FM.

O Campeonato teve início em julho, com
a primeira fase sendo disputada a noite, de
segunda a sexta no Complexo Esportivo de
Barreirinhas e aos finais de semana nos
bairros. A segunda fase foi disputada so-
mente nos bairros, nos campos dos times
com melhores campanhas.

De acordo com chefe de promoção de
eventos, esporte e lazer da Prefeitura Ed-
nilson Rodrigues, esse foi o campeonato com
melhor premiação da história. “O campeão

recebeu, além de medalhas e troféu, mil re-
ais em dinheiro. Para o segundo colocado,
o prêmio foi medalhas, troféu e quinhentos
reais”, disse Ednilson, enfatizando que to-
das as 24 equipes receberam uma bola, do-
ada pela Prefeitura.

Além dos prêmios destinados ao cam-
peão e vice, também foram homenageados
com os títulos de melhor atleta (João Paulo
da equipe do São Paulo), goleiro menos va-
zado (Chumbinho do time do Barcelona), o
artilheiro do campeonato (Lukinha do Vila
Nova), o melhor árbitro (Tuta) e o melhor
bandeira (Domingos).

O São Paulo venceu a disputa nos penaltis por 4 x 3 e sagrou-se campeão vazeano 2008

A equipe do São Paulo, do bairro Santa Luzia, terminou o campeonato de forma invicta


