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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Adolescentes e crianças do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
tiveram uma semana toda especial, onde co-
memoraram antecipadamente o Dia das
Crianças. Eles participaram do Projeto “Se-
mana da Criança Feliz”, de 22 a 26 deste
mês, na sede do PETI, no Parque de Expo-
sições. O evento teve como objetivo pro-
porcionar aos alunos atividades de lazer,
esportivas, de interação social e educativa
além de serviços de saúde, através de even-
tos extraclasse variados.

As atividades de lazer e esportivas fo-
ram as mais disputadas pelas crianças. Teve
gincana esportiva com campeonatos de judô

Alunos do PETI participaram de atividades
em comemoração ao Dia das Crianças

e de pipa e partidas de handebol, futsal, ba-
leado, além de oficina de xadrez.

Os atendimentos de saúde enfatizaram
a importância da saúde bucal. Os alunos
participaram de palestras sobre escovação
e aplicação de flúor e foram atendidos por
dentistas.

A culminância do projeto na sexta, 26, foi
marcada por brincadeiras na piscina de boli-
nhas, cama elástica, tobogã, além de um banho
de mangueira. O ponto alto do dia foi a distri-
buição de brinquedos entre os participantes.

Segundo a chefe do setor de Programas
Especiais, Jussimara Andrade mais que di-
vertir, a proposta foi valorizar a auto-estima

dos participantes. “Queremos resgatar os
valores perdidos, mostrando a importância
da infância, uma vez que muitos desses alu-
nos não podem usufruir dessas atividades
fora do programa”.

Para a coordenadora de monitores do
PETI, Aglaura Ceres, projetos como este
buscam ainda fortalecer a permanência dos
alunos em sala de aula. “Este evento é mais
uma ação contra a evasão, que além de tra-
zer entretenimento aos nossos alunos, envol-
ve valores culminantes a todo o trabalho que
o programa tem desenvolvido ao longo do
tempo. Esperamos que essas práticas ve-
nham refletir no dia-a-dia dos nossos alunos”.

Secretário do Trabalho
e Promoção Social

Roney Sudré entrega
presentes para os

alunos do PETI

O Dia das Crianças foi
comemorado com um
refrescante banho de

mangueira e
brincadeiras na

piscina de bolinhas,
cama elástica e

tobogã
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LEI ORDINÁRIA 045/2008, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008.

“Torna de Utilidade Pública a Associação
Comunitária do Bairro Recanto dos Pássaros “.

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º -  Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Comunitária do Bairro Recanto dos Pássaros, inscrita no CNPJ
sob o nº 10.216.421/0001-08, situada na Rua “C”, nº84, Bairro Recanto
dos Pássaros, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 505, de 17 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Jailton Francisco dos Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0305763, para o cargo de Auxiliar
de Consultório Dentário.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-

cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 509, de 18 de Setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Robiedson Romeiro Damasceno, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0320731, para o cargo de Técni-
co em Laboratório.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 510, de 18 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. João Batista Luz Neto, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0310417, para o cargo de Técnico em
Laboratório.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 520, de 18 de setembro de 2008.

Exonera do cargo de Coordenador de Desen-
volvimento do Turismo

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, re-
solve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH4, Coordenador de
Desenvolvimento do Turismo, o Sr. Osvaldo Rodrigues dos Reis,
lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

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 481, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 aten-
dendo 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médica Clínico
Geral, a Srª. Andréia Pereira Macke, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0302325.

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Médica Clínico Geral, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Andréia Pereira Macke, CPF 674.417.500-91, RG
10.448.970-88 SSP/RS, filha de Elmo Engelberto Macke e Leda Ele-
nize Pereira Macke, 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, 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 declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Andréia Pereira Macke
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 485, de 16 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Assistente Administrativo

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe confere
o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, combinada
com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar a pedido, o Sr. Ivan Gonçalves dos Santos , do
Cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal do
Trabalho e Promoção Social, com matrícula nº 8336 e admitido pelo

decreto 512 de 20 de dezembro de 2004.
Art.2º  Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 02

de setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.
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 e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 482, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médico Clínico Geral

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médico Clínico
Geral, o Sr Sileno de Cerqueira Bispo dos Santos, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0302297.

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 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.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 sexto dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Médico Clínico Geral, homo-
logado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686
de 12 de maio de 2008, o Sr Sileno de Cerqueira Bispo dos
Santos, CPF 163.662.205-49, RG 05.348.558-06 SSP/BA, filho
Severino Bispo dos Santos e Janice Angélica de Cerqueira Santos,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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 com-
petentes, 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 Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sileno de Cerqueira Bispo dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 486 de 17 de setembro de 2008.

Nomeia para o Setor de Apoio Administra-
tivo

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 NH6,
de Chefe do Setor de Apoio Administrativo, o Sr. Salvador Muniz
do Amaral Júnior, 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 décimo sétimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Che-
fe do Setor de Apoio Administrativo, símbolo NH6, o Sr. Salvador
Muniz do Amaral Júnior, CPF 292.468.815-91, RG 01.852.825-
20 SSP/BA, filho Salvador Muniz do Amaral e Maria da Paz de
Jesus, 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 obede-
cendo 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 Impedimen-
tos 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Salvador Muniz do Amaral Júnior
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 487, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Jovelina Romeiro da Silva, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0309988.

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 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.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 sétimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Jovelina Romeiro da
Silva, CPF 410.158.865-15, RG 4.075.287 SSP/BA, filha de Fran-
cisco Arcanjo da Silva e Aprigia Romeiro da Silva, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jovelina Romeiro da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 488, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Alcemara Domingos de Souza Melo,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0318882.

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 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.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 sétimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Alcemara Domingos de
Souza Melo, CPF 819.064.125-53, RG 07.992.099-37 SSP/BA,
filha de João de Souza Melo Filho e Ilda Domingos Lourenço Melo,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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 com-
petentes, 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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alcemara Domingos de Souza Melo
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 350, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a BCP S/A (CLARO) site BA-
BRR01.

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 2008-0012/TEC/LS-0012, 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 BABRR01, coordenadas geográficas:
Lat. S 12º08’59,6" e Long. W 44º59’51,0", localizado à Travessa
Abílio Farias, nº 49, centro, nesta cidade de Barreiras - BA, para
operação de telefonia móvel (celular), potência irradiada de 30 W,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condi-
cionantes:

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
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuên-
cia e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal,
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma al-
cance 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 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 350, de 28 de Agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a BCP S/A (CLARO) site BA-
BRR01.

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 2008-0012/TEC/LS-0012, 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 BABRR01, coordenadas geográficas: Lat.
S 12º08’59,6" e Long. W 44º59’51,0", localizado à Travessa Abílio
Farias, nº 49, centro, 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.

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

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

Com o objetivo de formar pessoas ca-
pazes de analisar criticamente o mundo e
formar cidadãos cada vez mais cientes dos
seus direitos e deveres, o Centro Educacio-
nal Sagrado Coração de Jesus, através do
Programa de Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), desenvolveu junto aos alunos um
novo modelo de comunicação. Trata-se da
criação do jornal INFOEJA, lançado no úl-
timo dia 18, na própria escola.

A idéia de construir um informativo com
os alunos do EJA surgiu do diagnóstico rea-
lizado pelas estagiárias do curso de peda-
gogia da Universidade Estadual da Bahia
(Uneb). Ao trabalhar junto com a coorde-
nação pedagógica as universitárias perce-
beram o restrito contato dos jovens e adul-
tos com a leitura. Outro ponto identificado
foi a dificuldade encontrada pelos alunos
para sistematizar as produções. Os pontos
identificados foram discutidos e salientados
também pelos professores.

Para a técnica do Programa de Acom-
panhamento do Sistema de Ensino Munici-
pal e responsável pelo EJA, Cláudia Braga,
o contexto sócio-político na cidade de Bar-
reiras tem impulsionado pessoas a refletir
atitudes e idéias acerca dos princípios éti-
co-morais. “A educação para a vida deve
considerar além dos aspectos intelectuais,
os aspectos emocionais e morais, fazendo a

Alunos do EJA lançam jornal 

união do conhecimento com as experiênci-
as de vida. Trabalhando nessa perspectiva,
formaremos cidadãos conscientes e solidá-
rios”, destacou.

“Esta intervenção pedagógica é um in-
centivo para a leitura e a produção escrita
além de possibilitar o contato com um gê-
nero textual – o jornal – rico e contextuali-
zado com as necessidades e experiências
de vida dos alunos”, ressaltou a estagiária

FOTOS WASHINGTON LUIZ

da UNEB, Ligiane Reis.
O informativo se caracteriza pela abor-

dagem em todas as áreas de conhecimento,
de modo a resgatar a discussão dos valores
éticos, morais e culturais “necessários ao
exercício pleno da cidadania”, ressaltou
Claúdia. A primeira tiragem foi de 1000
exemplares, impressos na própria escola. A
previsão é lançar o segundo número em
dezembro.

O jornal INFOEJA visa o incentivo a leitura e a produção escrita através de um contato com
um gênero textual

Todos quiseram saber sobre as etapas de produção da primeira edição do INFOEJA


