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Com a visão
na formação
de agentes ca-
pazes de de-
senvolver os
conhecimentos
e habilidades
pertinentes à
função de Ori-

entador Social e Facilitador de Oficina, o
Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), com o apoio da
Secretaria Municipal do Trabalho e Promo-
ção Social, realizou, nos dias 14 e 15, a I
Capacitação Municipal de Orientadores
Sociais e Facilitadores de Oficinas do Pro-
grama Nacional de Inclusão de Jovens -
Projovem Adolescente.

O treinamento aconteceu na Escola
Municipal de Informática e contou com a
participação de 8 orientadores, 6 facilita-
dores de oficina e técnicos do Centro de
Referência de Assistência Social

Orientadores e Facilitadores do Projovem Adolescente
recebem a I Capacitação Municipal

(CRAS). O programa foi lançado em
2007, surgindo como uma reformulação
do antigo Agente Jovem, mas só entrou
em vigor no Brasil este ano.

Para a coordenadora do programa Ma-
ria Pia Souza Barbosa, essa capacitação é
uma grande oportunidade para os orienta-
dores ampliarem o conhecimento adquiri-
do no Agente Jovem. “Espero que os ori-
entadores aprimorem o conhecimento ad-
quirido para que os adolescentes recebam
orientações corretas sobre, inserção no
mercado de trabalho, convivência familiar
e comunitária, que é o foco do programa”,
destacou.

Em Barreiras, participam do Projovem
600 adolescentes, entre 15 e 17 anos. As
aulas acontecem nos CRAS dos bairros:
Santa Luzia, Conjunto Habitacional Rio
Grande, Vila dos Funcionários e Morada
da Lua. Foram formados seis coletivos
para cada Centro de Referência, sendo
cada um composto de 25 alunos, que fun-
ciona em 3 turnos.

Um dos orientadores do programa e con-
cluinte do curso de pedagogia da Universi-
dade do Estado da Bahia – Uneb, Adriano
Oliveira, aguarda com expectativa o primeiro
ciclo do Projovem. “Já passei por uma ex-
periência maravilhosa de dois anos no Agen-
te Jovem e espero que esse programa ve-
nha com um incorporamento mais amplo.
Espero que os alunos criem a expectativa

de um futuro promissor”, disse.
O programa acontecerá em 24 meses e

é composto por dois ciclos de um ano: o
primeiro, voltado para a formação social e
o segundo com foco na formação profissi-
onal dos adolescentes.

Como critério para a inscrição dos alu-
nos, os pais devem ser cadastrados no Bol-
sa Família. A falta de freqüência ocasiona
a suspensão do benefício.

Adriano Oliveira, um dos orientadores do pro-
grama

Orientadores e facilitadores participaram do curso que durou dois dias
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 290, de 14 de agosto de 2008.

Exonera Assessora Especial

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º  Exonerar do Cargo em Comissão NH3, de Assessora
Especial, a Srª. Carmélia da Mata Carvalho, lotada no Gabinete
do Prefeito.

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 279, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso
Público, 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
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 Excluir a Srª. Michellyne Haum Wanderley Barros,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0321099, para o cargo
de Farmacêutica.

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

PORTARIA GAB.  Nº 281, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso
Público, 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
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 Excluir a Srª. Emeline Ramos Prata, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311106, para o cargo de
Fonoaudióloga.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 282, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso
Público, 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
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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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 Excluir a Srª. Lavínia Santos de Carvalho, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0314528, para o cargo de
Fonoaudióloga.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 283, de 12 de agosto de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso
Público, 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 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 Excluir a Srª. Eugênia Romeiro Ribeiro, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302170, para o cargo de médica
Ginecologista.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 284, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Médica Ginecologista

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 Médica
Ginecologista,  a Srª. Fabiane Castro Vilasboas Aguiar,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0315905.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Médica Ginecologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Fabiane Castro Vilasboas
Aguiar, CPF 538.494.775-68, RG 02.770.462-97 SSP/BA, filha de
Genebaldo Vilasboas Pereira e Irene Castro Vilasboas, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabiane Castro Vilasboas Aguiar
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 285, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Médica Ginecologista

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 Médica
Ginecologista,  a Srª. Zélia da Costa, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0308053.

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 décimo segundo dia do mês de Agosto 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 Médica Ginecologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Zélia da Costa, CPF 115.193.805-
00, RG 00.789.478-39 SSP/BA, filha de Paulo José da Costa e
Maria da Conceição Costa, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Zélia da Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 287, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Médico Ginecologista

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 Médico
Ginecologista, o Sr. Jahilton Augusto Tonha de Lopes,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0302115.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Médico Ginecologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jahilton Augusto Tonha de
Lopes, CPF 961.363.755-91, RG 07.909.841-05 SSP/BA, filho de
João Augusto de Lopes e Elisa Tonha de Lopes, 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 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 Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jahilton Augusto Tonha de Lopes
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 288, de 12 de agosto de 2008.

Conceder Licença Simplificada, válida por dois
anos, a Antônio Alexandre Franco Thomaz e
Outros.

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 2007-
0043/TEC/LS-0037 , com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada , válida por 02 (dois)
anos, a Antônio Alexandre Franco Thomaz e Outros, inscrito no
CNPJ/CPF sob nº. 041.800.702-00, sócio-proprietário da Fazenda
Eldorado, localizada na margem esquerda do rio de Ondas, próximo à
Comunidade do Campo Erê, zona rural, neste município de Barreiras
– BA, para operação de atividade de agricultura irrigada em área de
100,00 hectares, por 01 (um) pivô central, com cultivo de gramíneas,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicio-
nantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do
trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva Legal
do referido projeto, através da fixação de placas informativas, interrup-
ção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça;

III - Enviar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMA-
TUR, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos
agrícolas, através de receituário agronômico;

IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxicos;
V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de embalagens

vazias de defensivos agrícolas, para devolução das mesmas as lojas co-
merciais onde foram adquiridos, conforme estabelece a Lei Nº 6456 de
25/01/93 e Decreto Nº 6033 de 08/12/93, ou a central de recebimento de
embalagens vazias tríplice lavadas licenciada;

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, um programa de mo-

nitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de amos-
tragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias correções;

VII – Apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 60 (ses-
senta) dias, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e
Segurança para todos os empregados, inclusive Laudo de Vistoria da
DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

VIII - Deverá dispor de extintores de incêndio localizados na área
de abastecimento de combustível, cantina e galpões;

IX - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instala-
ção com Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agên-
cia Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado proveniente das
trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº
09/93;

X – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscaliza-
ção dos órgãos ambientais;

XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer na
operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta
licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de
competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR,
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 publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 288, de 12 de agosto de 2008.

Conceder Licença Simplificada, válida por dois
anos, a Antônio Alexandre Franco Thomaz e
Outros.

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 2007-
0043/TEC/LS-0037, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis
ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada , válida por 02 (dois)
anos, a Antônio Alexandre Franco Thomaz e Outros, inscrito no
CNPJ/CPF sob nº. 041.800.702-00, sócio-proprietário da Fazenda
Eldorado, localizada na margem esquerda do rio de Ondas, próximo à
Comunidade do Campo Erê, zona rural, neste município de Barreiras
– BA, para operação de atividade de agricultura irrigada em área de
100,00 hectares, por 01 (um) pivô central, com cultivo de gramíneas,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condicio-
nantes:

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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