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Lei regulamenta volume
de som no Carnaval
Além da organização dos circuitos da Avenida e do Centro
Histórico, a prefeitura de Barreiras está trabalhando para
que os foliões e todos aqueles envolvidos na folia momesca
tenham um Carnaval seguro e de qualidade. Os níveis má-
ximos de emissão sonora tanto dos trios quanto dos palcos

fixos e barracas obedecerão aos critérios estabelecidos em
lei. Podem variar de 85 a 110 decibéis, a depender do local.
A prefeitura irá fiscalizar todos os circuitos.
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Animais abandonados são
recolhidos pelo Centro de
Controle de Zoonoses
Com objetivo de prevenir doenças como o calazar e
a raiva, a prefeitura está recolhendo animais que fo-
ram abandonados nas ruas da cidade. Também está
sendo feita uma campanha educativa junto aos do-
nos dos animais.
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As matérias publicadas neste diário estão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barreiras, setor do Diário Oficial.
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O Centro de Controle de
Zoonoses tem por objetivo
realizar ações de para a pre-
venção da saúde pública. O
recolhimento de animais sol-
tos nas vias públicas e o
combate aos focos do mos-
quito da dengue são exem-
plos do trabalho desempe-
nhado pela equipe do CCZ.

“Estamos promovendo
inicialmente um trabalho de
cunho educativo. A popula-
ção deve estar consciente de
que somos parceiros e es-
tamos de portas abertas para
qualquer esclarecimento.
Precisamos de todos os ci-
dadãos conscientes sobre a
importância de receber bem
os agentes de endemias”,
disse o diretor do CCZ, Ai-
lon José Martins.

Abandono - Os animais
recolhidos das ruas - como
cães e cavalos - são subme-
tidos a exames para a detec-
ção de doenças. Caso os
proprietários queiram retor-
nar a guarda dos animais,

Centro de Controle de Zoonoses intensifica
fiscalização nas ruas da cidade

são obrigados a assinar um
termo de compromisso com o
centro de controle.

“No acaso específico dos
equinos, caso seja comprova-
do que possuem anemia infec-
ciosa, os cavalos são eutana-

siados. Se não houver ne-
nhum problema, os donos,
para terem os animais de vol-
ta, têm que pagar uma multa
diária de R$20,00 e mais
R$5,00 por dia de estadia”,
comentou o diretor.

Cinco equipes  estão
percorrendo os bairros
da cidade, eliminando os
focos do mosquito da
dengue. Os agentes do
centro de controle de
zoonoses notificaram 41
casos de suspeita de
dengue na cidade. “Es-
tamos fazendo um tra-
balho minuncioso, mas
precisamos do apoio de
toda população para
combater os focos, prin-
cipalmente dentro de
casa, onde a maioria é
encontrada”.

Combate a dengue
Os animais apreendidos são submetidos a exames para a detecção
de doenças contagiosas

Caso queiram os animais de volta, os donos
são obrigados a assinar um termo de compro-
misso

FOTOS RONALDO CARVALHO
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 141, de 08 de Fevereiro de 2009.

Nomeia o Assistente Técnico I

A Prefeita 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 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5, de Assistente Técnico I, o servidor Sr. Juci-
vânio Araújo de Lima, lotado na Controladoria Geral do Município.

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos oito dias do Mês de Fevereiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barrei-
ras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assistente Técnico I, símbolo NH5, o Sr.
Jucivânio Araújo de Lima, CPF 011715175-05, RG 07553737-07 SSP/BA, filho de José Otaviano de Lima e
Maria dos Anjos Araújo de Lima, 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 pela Exma. Sra. Prefeita  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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de Fevereiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jucivânio Araújo de Lima
Empossado
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APrefeitura de Barreiras está
preparando o melhor

Carnaval de todos os tempos,
sem deixar de lado a saúde das
pessoas que irão trabalhar na
festa e também dos foliões.
Estão sendo tomadas medidas
rigorosas para que os decibéis
sejam respeitados durante os
festejos. A fim de garantir a
proteção auditiva de todos os
trabalhadores de trios, blocos,
carros de som, seguranças e
cordeiros, as entidades carna-
valescas deverão fornecer para

Som no volume certo

os seus trabalhadores proteto-
res auriculares internos do tipo
“plug” de cordão.

Segundo o decreto de número
004 de 11 de janeiro de 2008, que
regulamenta os níveis máximos de
emissão sonora nos circuitos do
Carnaval, ficam estabelecidos
como níveis máximos permitidos
de ruídos de 85 decibéis para clu-
bes e casas de shows, 85 db para
bares e barracas, 100 db para
palcos e 110 db  para os trios elé-
tricos.

Lei delimita os ruídos - a lei de número 480/99, de
06 de outubro de 1999, da Câmara Municipal de Ve-
readores, define o que é ruído, os seus níveis e as
penalidades para quem infrigir a lei.
Ruído - qualquer som que cause ou tenda a causar
perturbações ao sossego público ou a produzir efei-
tos psicológicos e/ou fisiológicos negativos em seres
humanos e animais;
Ruído impulsivo - som de curta duração, com iní-
cio abrupto e parada rápida, caracterizado por um pico
de pressão de duração menor que um segundo;
Ruído contínuo - aquele com flutuação de nível de
pressão acústica tão pequena que pode ser despre-
zada dentro do período de observação;
Ruído intermitente - aquele cujo nível de pressão
acústica cai abruptamente ao nível do ambiente, vá-
rias vezes durante o período de observação, desde
que o tempo em que o nível se mantém constante,
diferente daquele do ambiente, seja de ordem de gran-
deza de um segundo ou mais;
Ruído de fundo - todo e qualquer som que esteja
sendo emitido durante o período de medições, que
não aquele objeto das medições.

A saúde pública está em primeiro lugar. Os 'cordeiros' deverão receber dos
blocos de carnaval protetores auriculares
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A Secretaria de Infraestrutura mantém à disposição dos cidadãos barreirenses o nú-
mero 0800-286-8459, que garante a reposição de lâmpadas nos postes da cidade. O
atendimento à população funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 18h.
Aos sábados, é possível registrar as solicitações das 8h ao meio dia. Os serviços consis-
tem na reposição de lâmpadas queimadas tanto na sede de Barreiras quanto na zona rural
do município. A ligação é gratuita.

0800 garante serviços de iluminação pública


