1

Barreiras - Bahia - edição 905, quarta-feira, 22 de abril de 2009

ANO 4

Edição 905, quarta-feira, 22 de abril de 2009 - ANO 4
Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Juventude contra a dengue
Mutirão realizado por alunos da zona rural
buscou conscientizar comunidades do campo
para o combate aos focos do mosquito da
dengue. Na sexta,17, mais de 300 pessoas
dos povoados de Rio Branco, Vau Teiú,
Riacho Danta, Mangabeira,
Palmeira e Nova Vida participaram
da ação.
Página 04

Formação continuada para os professores
Com a meta de oferecer uma educação de melhor qualidade aos alunos da Rede Municipal de Ensino, a prefeitura
formalizou uma parceria com a Universidade do Estado da Bahia - UNEB, onde serão oferecidos 12 cursos de
licenciatura aos professores do município.
Página 02

Barreiras - Bahia - edição 905, quarta-feira, 22 de abril de 2009

2

ANO 4

Parceria com a UNEB garantirá maior
qualidade na educação municipal
A formação continuada
dos professores é uma das
prioridades do Governo Municipal. Com esse objetivo, a
prefeitura firmou parceria
com a Universidade do Estado da Bahia - UNEB para
oferecer 12 cursos de licenciatura aos professores do
município.
“Sabemos o quanto é importante valorizar o professor.
A capacitação desses profissionais é de fundamental importância para que possamos

o oferecer uma educação de
qualidade”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.
Os cursos de graduação
de artes, geografia, química,
física, história, educação física, pedagogia, língua portuguesa, biologia, matemática, sociologia e sistemas de informação, serão disponibilizados
através do Programa Especial de Formação de Professores - PROESP e terão a duração de três anos. Para cada
licenciatura será necessária a

formação de turmas com no
mínimo 50 professores.
“Nós acreditamos que
essa é uma oportunidade
muito importante para aumentar a qualidade do ensino
na rede pública. Vamos, com
certeza, dar um grande salto
na qualificação dos nossos
professores”, disse a Secretária de Educação, Maria do
Carmo Ferraz.
Programas para a educação- A Secretaria de Educação divulgou, dia 16, aos

educadores do município a
adesão a mais dois projetos
de capacitação em parceria
com o MEC e Governo do
Estado. O projeto Gestar II
– Programa de Formação
Continuada de Professores de
Matemática e Língua Portuguesa das Séries Finais do
Ensino Fundamental e o projeto PROGESTÃO- Programa de Capacitação à Distância para Gestores Escolares,
secretários, vice-diretoras e
coordenadores.
FOTO RONALDO CARVALHO

EXPEDIENTE

A formação continuada dos professores é um compromisso da atual gestão
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GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURAMUNICIPALDE BARREIRAS-BA
Aviso de Licitação
Processo nº. 003/2009
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 003/2009; TIPO:
Menor preço global; OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MEDICAMENTOS INJETAVEIS (INSULINA) PARADISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO PROGRAMA DE DIABETES, DESTE
MUNICÍPIO; Credenciamento das empresas dia 05/05/2009 a partir das 10h00; SESSÃO DE LANCES 10h: 30; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Prefeitura de Barreiras – BA, Setor de Licitação; TELEFONES: Fone: (77) 36139732 - Fax: (77) 36139795; LOCAIS DE RETIRADA DO EDITAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Avenida Clériston Andrade, 729- Centro -Barreiras - BA.
Barreiras, 17 de abril de 2009.

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASBAAviso de
Licitação Processo nº 098/2009
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 3/2009; TIPO:
Menor preço por lote ; OBJETO: Aquisição de MATERIAIS
ESCOLAR , para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ensino, descritas e especificadas no documento
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital; INÍCIO DO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:16/4/2009; INÍCIO DA
SESSÃO DE LANCES: 4/5/2009 09:00:00; LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Através do site www.pregao.com.br;
TELEFONES: Fone: (77) 36139732 - Fax: (77) 36139795 ;
LOCAIS DE RETIRADA DO EDITAL: Através dos site
www.pregao.com.br ou PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARREIRAS Av. Clériston Andrade,661 Centro Barreiras - BA.
(em caso de divergencias entre o edital retirado no endereço
acima e o disponível na internet, prevalecerá o primeiro com as
respectivas assinaturas. Barreiras, 16 de abril de 2009.

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

LEI Nº. 827/009, DE 15 DE ABRIL DE 2009.
“Altera a Lei nº. 111/90, de 12 de janeiro de
1990, que dispõe sobre o Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA),
regulamentando suas competências, seus
representantes, as eleições para sua diretoria,
e dá outras providências.”
A PREFEITA 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. Os artigos 1º, 2º, 3º da Lei nº. 111/90, de 12 de janeiro
de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação e alterações:
“Art. 1º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(CONDEMA), colegiado normativo, deliberativo e de
assessoramento, compete:
I – Levantar o patrimônio ambiental natural do município.
II – Localizar e mapear áreas críticas em que se desenvolvem
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva
ou parcialmente poluidoras, bem como, empreendimentos capazes
de causar degradação ambiental, a fim de permitir a vigilância e o
controle desses procedimentos e cumprimento da legislação em
vigor.
III – Colaborar no planejamento municipal, mediante
recomendações referentes à proteção do patrimônio ambiental do
município.
IV – Estudar, definir e propor normas e procedimentos visando
à proteção ambiental do município.
V – Estabelecer critérios para a implementação de atividades
públicas ou privadas, que possam vir a ameaçar o meio ambiente
do Município.
VI – Analisar projetos de órgãos e entidades da Administração
Pública (Federal, Estadual e Municipal).
VII – Fiscalizar o pleno cumprimento da política ambiental do
município fazendo cumprir a normas constantes dos itens
anteriores.
VIII – Criar e divulgar material educativo, no sentido de
esclarecer à comunidade de Barreiras sobre a realidade ambiental
do município, colaborando em campanhas educacionais relativas
ao Meio Ambiente e recursos naturais renováveis.
IX – Promover e colaborar na execução de programas de
formação e mobilização ambiental.
X – Prestar assessoria a outras entidades ou grupos de pessoas
interessadas que desejam desenvolver atividades semelhantes à
do CONDEMA.
XI – Manter intercâmbio com entidades e associações afins
do Brasil e do exterior, visando apoio técnico e financeiro
necessários à execução da política ambiental do município.
XII – Identificar, prever e comunicar as agressões ambientais
ocorridas no município diligenciando, no sentido de sua apuração,
sugerindo aos Poderes Públicos as medidas cabíveis, além de
contribuir, em caso de emergência, para a mobilização da
comunidade.
XIII – Sugerir à autoridade competente à instituição de unidades
de conservação visando proteger sítios de excepcional beleza, asilar
exemplares da fauna e da flora ameaçados de extinção, proteger
mananciais, patrimônios hídricos, artísticos, culturais,
arqueológicos e áreas representativas de ecossistemas destinados
a realizações de pesquisas básicas e aplicadas à ecologia.
XIV – Opinar sobre o uso do solo urbano e rural do Município
e seu zoneamento.
XV – Elaborar o programa anual de atividades desenvolvidas
pelo CONDEMA.
XVI – Elaborar o relatório anual das atividades desenvolvidas
pelo CONDEMA, encaminhando ao Prefeito Municipal, para tornálo público.
XVII – Propor legislação municipal sobre o meio ambiente e/
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ou alterações.
XVIII – Propor ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, a bem direito de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.
XIX – Deliberar sobre o licenciamento para localização e
funcionamento de atividades potencialmente degradantes do meio
ambiente, conforme dispõe a Legislação Estadual do Meio
Ambiente.
XX – Responder à consulta sobre matéria de sua competência.
XXI – Outras atribuições estabelecidas em normas
complementares.
XXII – Formular a política ambiental para o município,
estabelecendo as diretrizes, normas e medidas necessárias à
conservação, defesa e melhoria do meio ambiente.
XXIII – Promover a divulgação de conhecimentos e
providências relativas à conservação e recuperação do patrimônio
ambiental.
XXIV – Constatada qualquer agressão ambiental, o CONDEMA
informará ao Prefeito Municipal, alertando para as possíveis
implicações quanto às Legislações Federal, Estadual e Municipal e
sugerindo as providências necessárias.
Parágrafo único - ...
Art. 2º. O CONDEMA é composto por representantes do Poder
Público e da comunidade, nomeados por ato do Prefeito, a saber:
I – Um titular e seu suplente da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo - SEMATUR.
II – Um titular e seu suplente da Câmara Municipal de
Vereadores de Barreiras.
III – Um titular e seu suplente do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia – IF campus Barreiras.
IV – Um titular e seu suplente do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
V - Um titular e seu suplente da Casa de Recursos Naturais –
IMA.
VI – Um titular e seu suplente da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
VII – Um titular e seu suplente da Associação de Agricultores
e Irrigantes do Oeste da Bahia – AIBA.
VIII – Um titular e seu suplente do Banco do Nordeste S/A –
BNB.
IX – Um titular e seu suplente da Universidade Estadual da
Bahia – UNEB/Campus IX.
X – Um titular e seu suplente da Associação dos Pescadores –
ASPAVARG;
XI – Um titular e seu suplente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Barreiras – CDL.
XII – Um titular e seu suplente da Associação Amigos da
Natureza – AMINA.
XIII – Um titular e seu suplente da Secretaria Municipal de
Saúde.
XIV – Um titular e seu suplente da Faculdade São Francisco
de Barreiras - FASB.
XV – Um titular e seu suplente da Casa de Recursos Naturais/
INGA.
XVI – Um titular e seu suplente da Casa de Recursos Naturais
– SFC.
XVII – Um titular e seu suplente da Associação Jovens
Empreendedores de Barreiras – AJEB.
XVIII – Um titular e seu suplente do Instituto da Biodiversidade
do Oeste da Bahia – BIOESTE.
XIX – Um titular e seu suplente da Diocese de Barreiras.
XX – Um titular e seu suplente da Associação do Centro
Histórico de Barreiras.
XXI – Um titular e seu suplente da Empresa Baiana de
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Abastecimento – EMBASA.
XXII – Um titular e seu suplente da Universidade Federal da
Bahia – UFBA.
XXIII – Um titular e seu suplente do 10Envolvimento.
XXIV – Um titular e seu suplente da Empresa Bahiana de
Desenvolvimento Agrícola – EBDA.
XXV – Um titular e seu suplente da Secretaria Municipal do
Trabalho e Promoção Social.
XXVI – Um titular e seu suplente da Policia Militar do Estado
da Bahia – PMBA.
XXVII - Um titular e seu suplente da Secretaria de
Administração e Finanças.
XXVIII – Um titular e seu suplente da Secretaria de InfraEstrutura e Serviços Públicos.
XIX – Um titular e seu suplente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico.
XXX – Um titular e seu suplente da Controladoria Geral do
Município.
XXXI – Um titular e seu suplente da Procuradoria Geral do
Município.
XXXII – Um titular e seu suplente do Núcleo de Apoio ao
Desenvolvimento Comunitário Integrar.
XXXIII – Um titular e seu suplente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Barreiras.
§ 1º – A indicação dos membros do Conselho será feita por
cada entidade e a nomeação será efetuada por ato do executivo.
§ 2º – Revogado.
§ 3º – O órgão ou entidade poderá substituir o titular ou o
suplente, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita dirigida
ao Presidente do CONDEMA.
§ 4º – ...
§ 5º – ...
Art. 3º. A diretoria do CONDEMA, órgão de administração
geral que tem por finalidade o planejamento, a organização e o
controle das atividades é composta de:
I – 01 (um) Presidente.
II – 01 (um) Vice-Presidente.
III – 01 (um) Secretário.
IV – 01 (um) Tesoureiro.
§ 1º – A Diretoria do CONDEMA convocará os titulares ou os
suplentes para a votação obrigatória, com escrutíneo aberto,
mediante publicação na imprensa oficial, do qual obedecerá aos
seguintes critérios:
a) dia da eleição, na segunda quinzena de abril, com início
fixado pela diretoria;
b) prazo para o registro das chapas, na Diretoria, até o início
da votação;
c) modo de composição da chapa, incluindo o número de
membros da Diretoria;
d) local de votação;
e) referência aos dispositivos da Lei nº. 111/90 e alterações,
cujo conteúdo estará à disposição dos interessados.
§ 2º – Promover ampla divulgação das eleições, em seus jornais
ou boletins e mediante reportagens nos meios de comunicação,
fornecendo as informações necessárias, inclusive do processo
eleitoral e da composição das chapas concorrentes.
§ 3º – É admitido o registro apenas de chapas completas,
com indicação dos candidatos aos cargos de diretoria do
CONDEMA.
§ 4º – Os suplentes do CONDEMA, só terão direito a voto, no
caso de ausência do titular.
§ 5º – Concluída a totalização da apuração, são considerados
eleitos os integrantes da chapa que obtiver a maioria simples dos
votos dos membros do CONDEMA, proclamada vencedora pela
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Diretoria, e, posteriormente, sendo empossada, lavrando-se ata”.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

ANO 4

PORTARIA GAB. Nº 198, de 20 de Março de 2009.

Nomeia Secretária da Escola Municipal
Santa Rafaela Maria

LEI Nº 830/09, DE 15 DE ABRIL DE 2009.

“Denomina de Paulo Sérgio Dias da Silva
a quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire no Conjunto Habitacional
Rio Grande”.

A PREFEITA 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 denominada de Paulo Sérgio Dias da Silva a quadra poliesportiva, a Escola Municipal Paulo Freire,
localizada no Conjunto Habitacional Rio Grande.

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. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:
Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Santa Rafaela
Maria, a Srª Gercilene da Silva de Souza, 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 na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
LEI ORDINÁRIA Nº 048/09, DE 15 DE ABRIL DE
2009.
“Torna de Utilidade Pública a Associação
Sócio-Cultural e Comunitária do Bairro
Bela Vista”.

A PREFEITA 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:
Artigo 1º- Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL E COMUNITÁRIA DO
BAIRRO BELA VISTA, inscrita no CNPJ sob o nº
10.6000432/0001-97, localizada na Rua Delta, nº 11, Bairro
Bela Vista , neste município.
Artigo 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE
Aos vinte dias do mês de março de 2009, frente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária da
Escola Municipal Santa Rafaela Maria a Srª Gercilene da
Silva de Souza, CPF 026059665-50, RG 13154668-64 SSP/
BA, filha de Gercino e Pinto de Souza e Valdete Rodrigues da
Silva 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 pela Exma. Sra. Prefeita 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira,
pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 20 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Gercilene da Silva de Souza
Empossada
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Estudantes da zona rural participam
de projeto para combater a dengue
FOTO RONALDO CARVALHO

Estudantes de nove comunidades da zona rural participaram do mutirão. O projeto desenvolvido pela prefeitura reuniu
cerca de 300 pessoas

De forma lúdica e participativa é que os estudantes de escolas municipais da
zona urbana e rural estão
ajudando a prefeitura no
combate aos focos do mosquito da dengue. Os alunos
do município estão inseridos
no projeto Arrastão de
Combate a Dengue.
A ação é uma proposta
educativa onde os profissionais da Vigilância Epidemiológica, em parceria com a
Secretaria de Educação,
Centro de Controle Zoonozes, Dires, Departamento
de Cultura e Secretaria do
Trabalho e Promoção Social ensinam a prevenção e a
importância da responsabi-

lidade social de cada um,
através de poemas, panfletos, textos informativos, músicas e jogos.
A cada semana uma
equipe de agentes de saúde
visita um bairro da cidade
onde fazem a fiscalização e
mobilizar os alunos das escolas locais para combater
o mosquito da dengue por
meio de um mutirão nas
ruas.
Na sexta-feira, 17, o
mutirão chegou pela primeira vez nas comunidades da
zona rural, onde cerca de
300 estudantes de nove povoados participaram da
ação. “A idéia dessa proposta de trabalho é muito

importante, sobretudo porque nas comunidades distantes do centro, a população acredita que não existem focos de dengue. Com
o empenho dos alunos que
atuam como agentes comunicativos haverá uma maior
conscientização das pessoas que vivem aqui”, ressaltou Derenice dos Santos, diretora da Escola Municipal
Antonio Machado, do povoado Rio Branco.
Durante a realização do
mutirão os alunos coordenados pelos professores capturaram algumas larvas de
mosquitos da dengue, para
reforçar na comunidade a
importância da prevenção

aos focos. “Com tantos casos registrados no Estado da
Bahia é dever de todos combater o mosquito. Contribuir
com a campanha me dá satisfação, pois cumpro meu
papel de cidadã na sociedade”, disse a estudante Jaine Cassiana, moradora do
povoado de Nova Vida.
Período de chuvas –
Durante o período de chuvas
a prefeitura intensificará o
combate aos focos do mosquito da dengue. “As ações
terão continuidade e serão
mais constantes para que os
índices diminuam”, comentou a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Edelsa Diel Marchewicz.

