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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Nesta terça-feira, 29, num ato simbóli-
co, o prefeito Saulo Pedrosa recebeu e
empossou os primeiros 38 concursados
que passaram na última seleção realizada,
através da assinatura do termo de posse.

O prefeito destacou a satisfação em re-
alizar a nomeação deste primeiro grupo.
“Há três anos que nós lutamos para a rea-
lização deste concurso. Algumas dificulda-
des, no tocante aos impactos financeiros,
nos impediu de realizá-lo antes, mas, esta-
mos muito satisfeitos”, disse.

Na oportunidade, o prefeito ressaltou
o privilégio desses novos concursados de
serem aprovados através de um concurso
sem nenhum risco de fraude. “Vocês estão
entrando pela porta da frente, sem nenhum
benefício, apenas mérito”, ressaltou.

O concurso aconteceu em janeiro des-
te ano e aprovou 1.402 candidatos para
os cargos de nível fundamental, médio e
superior, para as mais diversas áreas.

Dentre os cargos empossados estão
funcionários nas áreas de saúde, educa-
ção e administração. São médicos, enfer-
meiros, turismólogo, psicopedagogo, ana-
lista de sistema, professor de ensino religi-
oso e especialistas em educação.

Demais aprovados
Conforme a responsável pelo setor de

Gestão de Pessoas Gabriela Pimentel, o
setor está cuidando dos processos onde
houve empate entre os concorrentes. “Na
medida em que os casos são resolvidos, a
gente vai dando posse àqueles candidatos
também”, disse.

Ela acrescenta ainda que os critérios de
chamada estão ligados às necessidades
existentes no município. Os novos servi-
dores irão suprir vagas de funcionários ter-
ceirizados e também vagas que surgiram
com inaugurações de postos de saúde, cre-
che e escolas.

Prefeitura dá posse a novos servidos
aprovados em concurso público

Maria Aparecida Martins foi a primeira a ser empossada pelo prefeito

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Os concursados convodados participaram de uma pequena solenidade na sala de reuniões
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 204, de 23 de Julho de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a empresa CL Borges Combustí-
veis.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado entre o
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-
0023/TEC/LS-0023 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa CL Borges Combustíveis,  inscrita no CNPJ sob nº.
09.263.502/0001-80, localizada à Rua Dr. Haroldo Cavalvanti, Nº.
1.511, Boa Vista, nesta cidade de Barreiras – BA, para localização,
implantação e operação de comércio varejista de combustíveis e lubri-
ficantes para veículos automotores, com capacidade total de armaze-
namento de combustíveis de 60 m3 (sessenta metros cúbicos), medi-
ante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I - Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR – Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo e, conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT para
postos de combustíveis;

II – Apresentar a SEMATUR, no prazo de 90 (noventa) dias, o
Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

III – Manter em condições adequadas de funcionamento os equi-
pamentos e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, der-
ramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e
tubulações, os sistemas de recuperação de vapores e respiros dos
tanques subterrâneos e os extintores, de acordo com o projeto apre-
sentado a SEMATUR e às Normas Técnicas da ABNT pertinentes;

IV – Realizar apenas descarga selada dos combustíveis dos cami-
nhões para os tanques subterrâneos;

V – Implantar e operar adequadamente o SAO – Sistema separa-
ção Água/Óleo que servem as ilhas de abastecimento, devendo ser
coletado periodicamente o óleo retido, enviando-o para reciclagem ou
disposição final em instalação com Licença Ambiental;

VI – Após construção, manter as canaletas de drenagem da ilha de
abastecimento de combustíveis permanentemente limpas de lixo e areia;

VII – Deverá implantar o referido Auto Posto conforme exigênci-
as da Norma Técnica - NT nº 002/2006 (dispõe sobre licenciamento
ambiental de atividade de comércio varejista de combustíveis e lubri-
ficantes derivados de petróleo), aprovada pela Resolução CEPRAM nº
3572 de 17 de fevereiro de 2006;

VIII – Manter as câmaras de contenção de descarga selada de
combustíveis permanentemente limpas e secas, bombeando imediata-
mente para os tanques os combustíveis que eventualmente derrama-
rem quando do descarregamento;

IX – Informar imediatamente a SEMATUR, quando da ocorrência
de vazamento;

X – Os níveis de ruídos a serem emitidos pelo empreendimento
deverão estar em conformidade com a Norma Técnica NBR 10.151
da ABNT, conforme Resolução CONAMA nº. 01/90;

XI – Realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os co-
nhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de

risco e para a fiscalização;
XII – Promover a remediação de toda área impactada, em caso

de vazamento de combustível;
XIII – Instalar, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

poços de monitoramento das águas subterrâneas no entorno do SASC
(Sistema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis), obedecendo
a NBR Nº. 13.786, como medida de controle ambiental;

XIV – Apresentar em um prazo de 90 (noventa dias) o registro
para comercialização de combustíveis expedido pelo ANP – Agência
Nacional de Petróleo;

XV – Deverá manter à disposição dos órgãos fiscalizadores todos
os documentos autorizatórios para a localização, implantação e ope-
ração da atividade de auto posto de combustíveis;

XVI – Requerer previamente a SEMATUR a competente licença,
no caso de alteração do projeto apresentado, conforme Art. 1º, inciso
II do Decreto nº 8.169 de 22/02/02, que altera o Regulamento da Lei
nº 7.799/01.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos do-
cumentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima cita-
dos, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos
demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recursos
Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 204, de 23 de julho de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a empresa CL Borges Combustí-
veis.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº. 038/01 firmado entre o
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
2008-0023/TEC/LS-0023, com Pareceres Técnico e Jurídico favo-
ráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, à empresa CL Borges Combustíveis, inscrita no CNPJ sob
nº. 09.263.502/0001-80, localizada à Rua Dr. Haroldo Cavalvanti, Nº.
1.511, Boa Vista, nesta cidade de Barreiras – BA, para localização,
implantação e operação de comércio varejista de combustíveis e lu-
brificantes para veículos automotores, com capacidade total de ar-
mazenamento de combustíveis de 60 m3 (sessenta metros cúbicos),
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 183, de 03 de julho de 2008.

“Dispõe sobre a nomeação de Comissão
Especial de avaliação das benfeitorias
existentes no lote 01 da Rua Sobradinho
da Quadra R do Bairro Barreiras II (São
Sebastião).”

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

Artº 1 - Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar as benfeitorias existentes no lote 01 da Rua Sobradinho
da Quadra R do Bairro Barreiras II (São Sebastião).

Artº 2º - Nomeia a comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante nominados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro; sendo eles:

- Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
- José Maria Albuquerque Júnior;
- José Crisóstomo Carvalho Bulhões.

Art. 3º - A comissão terá um prazo de trinta (15) dias para
apresentar relatório conclusivo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº  797/2008 de 11 de julho de 2008

Altera o Parágrafo Único do Art. 29º da Lei
Municipal  706/05 de 28 de dezembro de 2005,
que dispõe sobre o Código Tributário do
Município de Barreiras-BA  e dá outras
providências.

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 - Altera a redação do parágrafo único do Art.29 da Lei
706/2005 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único – O tributo lançado terá o seu valor em REAL
e poderá ser pago em dinheiro ou através de dação em pagamento,
sendo que o bem a ser entregue para dação em pagamento, será
avaliado por comissão formada por 3 (três) servidores efetivos, e
no caso da avaliação concluir pelo valor do bem  maior que o crédito
a ser quitado, não implicará em restituição em dinheiro ao contribuinte
pagador. A dação em pagamento deverá  seguir o rito próprio a ser
instituído por Decreto do Prefeito Municipal, sob forma  de
regulamentação.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 207, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Contadora

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
atendendo 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
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Contadora, a Srª.
Maria Aparecida Martins de Melo, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0311225.

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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Contadora, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Maria Aparecida Martins de Melo, CPF
976.375.565.49, RG 095.566.61-98 SSP/BA, filha de  Alexandre de
Melo e Elicia Martins 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 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 Almeida, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Aparecida Martins de Melo
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 208, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Turismóloga

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
atendendo 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
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Turismóloga, a
Srtª. Larissa da Silva Araújo e Vasconcelos Nunes, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0301580.

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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Turismóloga, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srtª. Larissa da Silva Araújo e Vasconcelos
Nunes, CPF 974.713.055-68, RG 079.705.60-09 SSP/BA, filha de
Durvalino Vasconcelos Nunes e Teresa Cristina da silva Araújo e
Vasconcelos Nunes, 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 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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Larissa da Silva Araújo e Vasconcelos Nunes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 209, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Engenheira Agrônoma

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 Engenheira Agrô-
noma, a Srª. Lucy Coelho Lopes, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0305413.

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 vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Engenheira Agrônoma, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Lucy Coelho Lopes, CPF 616.837.105-25,
RG 051.901.56-06 SSP/BA, filha de Luzia Coelho Lopes, oportuni-
dade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, 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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucy Coelho Lopes
Empossada
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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.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora 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

As obras de implantação do Programa
de Urbanização nos bairros Cascalheira e
São Sebastião, iniciadas pela Prefeitura nes-
te mês, vão além da infra-estrutura propria-
mente dita. O convênio firmado com o Mi-
nistério das Cidades, na Secretaria Nacio-
nal de Habitação, e a Caixa Econômica
Federal prevê a implantação de um progra-
ma social a todas as famílias que moram
naquela região.

A área de intervenção é de 204,207
m², onde 3.450 pessoas serão beneficia-
das com a Regularização Fundiária e en-
trega da Escritura Pública de Domínio às
690 famílias.

Dentre os benefícios previstos para as
comunidades estão a construção da rede de
esgotamento sanitário com tratamento, rede
de abastecimento de água, micro e macro
drenagem, terraplenagem e pavimentação.
O projeto conta ainda com a reconstrução
de 41 casas, que estão totalmente inabitá-
veis, 240 obras de reforma e melhorias ha-
bitacionais e construção de 148 módulos
sanitários. A  construção de passarelas, im-
plantação de rede elétrica, urbanização com
arborização, área de lazer e áreas de inte-

Projeto social prevê melhoria de vida para
mais de 3 mil moradores de Barreiras

resse social e cultural para a comunidade
assistida é outra etapa da proposta que será
colocada em prática.

Um novo bairro renasce na cidade
– De acordo com a assistente social res-
ponsável pelo cadastramento das famílias
e elaboração do projeto, Maria Antonieta
Sá, a intenção é de realizar o acompanha-
mento e execução de um trabalho técnico
social. Essa etapa ficará a cargo de uma
equipe multidisciplinar, responsável pelo
Projeto intitulado ‘Morando Melhor em
Barreiras’. “Esses profissionais acompa-
nharão todas as famílias beneficiadas du-
rante 12 meses, com ações voltadas à mo-
bilização social, organização comunitária,
promoção de reuniões de capacitação nas
áreas patrimonial, sanitária e ambiental,
além de atividades e cursos voltados para
geração de trabalho e renda”, diz. O obje-
tivo maior, segundo a assistente social, é
de oferecer a re-qualificação profissional
e direcionamento das famílias ao mercado
de trabalho. “Isso tudo com dignidade,
auto-estima e oportunidade, de forma a
contribuir para a melhoria de qualidade da
vida dos cidadãos”, complementa.


