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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Secretaria de Educação
vistoria escolas do
município

Para colocar Barreiras na rota do desenvolvimento, além de
políticas de geração de emprego e renda e apoio aos setores
produtivos, o governo vai executar obras estruturantes no
município. As ações conjuntas com o Exército Brasileiro - que

Prefeitura e 4º BEC fortalecem parceria
Página 06

desde a década de 70 atua com resultados na região -, são
consideradas estratégicas pela nova gestão municipal.

FOTOS RONALDO CARVALHO
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Com a proposta de não deixar ne-
nhuma criança de 06 a 14 anos
fora da sala de aula e também

de fazer um levantamento do estado de
conservação das escolas de Barreiras, a
Secretaria de Educação cumpre, desde
terça-feira, um cronograma de visitas aos
prédios escolares. Ontem pela manhã, foi
a vez da Escola Municipal Santa Luzia, lo-
calizada no bairro de mesmo nome. Den-
tre os problemas existentes, chamam a aten-
ção salas sem portas, banheiros entupidos
e uma fossa aberta,  que não funciona, im-
pregnando no local um forte mau cheiro.

Além das questões estruturais, outro
quadro exposto à secretaria é o da gran-
de procura por vagas, principalmente para
alunos de seis anos, que deverão cursar o
primeiro ano do Ensino Fundamental. Na
escola, também faltam salas para acolher
os pequenos estudantes. “Eu vim matri-
cular minha neta, mas me disseram que
tem que deixar o nome numa lista de es-
pera”, declarou a avó Maria das Dores,
acompanhada da pequena garota de seis
anos. Foi a própria secretária de Educa-
ção, Maria do Carmo, que tranqüilizou a
avó. “A senhora pode ficar despreocu-
pada que a vaga da sua neta está assegu-
rada. Vamos resolver com a prefeita se a
melhor opção é alugar um prédio ou,
construir uma nova escola”, disse. “Ago-
ra estou mais tranqüila. Tive medo dela
ficar sem estudar. Até sugeri para eles co-
locarem as cadeiras no pátio, mas a se-
cretária disse que não pode”, falou a avó.

A partir desse levantamento, a secreta-
ria terá a dimensão exata da situação em
que os prédios escolares foram deixados.
Mas muitos problemas não solucionados
pela gestão passada já foram detectados.
“Nessa escola, o Infocentro não funciona
há três meses. A caixa d’água  é de ferro,
está enferrujada e descoberta. Existe um
buraco aberto onde crianças já caíram. É
preciso pedir ajuda a Secretaria de Infraes-
trutura para fazer as melhorias necessárias e
oferecer aos alunos, que iniciarão o ano es-
colar no dia 02 de março, o mínimo de con-
forto”, declarou Maria do Carmo.

Reunião com diretores – A Secre-
taria de Educação começa hoje, 08,  a se

Escolas municipais foram deixadas
em condições precárias

FOTOS RONALDO CARVALHO

O abandono das unidades de ensino do município prejudicou o rendimento escolar dos alunos

reunir com todos os diretores de escolas
municipais de Barreiras. Nos encontros,
cada dirigente escolar deverá apresentar
números prévios de matrículas que foram
realizadas, além das listas com nomes em
espera. A prioridade é o cumprimento da
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que de-
termina que todas as crianças na faixa etá-
ria de seis a 14 anos sejam matriculadas.
Em seguida, será a vez daquelas que fre-
qüentarão as creches.

Equipamentos e móveis das escolas foram
depredados. A educação não foi prioridade

no passado
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 011, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Serviços Públicos

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 NH4, de
Coordenador de Serviços Públicos, o servidor Hermonge de Al-
meida Silva, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Pú-
blicos.

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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssi-
ma Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de Serviços
Públicos, símbolo NH4, o Sr. Hermonge de Almeida Silva, CPF
244694750-68, RG 1311390456 SSP/BA, filho de Gremor Amaral da
Silva e Maria de Almeida e Silva, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes 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 Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Hermonge de Almeida e Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 012, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Engenharia

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 NH4, de
Coordenador de Engenharia, o servidor Gildemar Oliveira Sou-
za, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.

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.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssi-
ma Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de Engenha-
ria, símbolo NH4, o Sr. Gildemar Oliveira de Souza, CPF
019292245-91, RG 00562260-39 SSP/BA, filho de João de Oliveira
Souza e Zorilda Oliveira Souza, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes 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 Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gildemar Oliveira de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 013, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Controle e Uso
de Solo

A Prefeita 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, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Coordenador de Controle e Uso de Solo, o servidor Char-
les Samuel de Araújo Silva, lotado na Secretaria de Infra-Estru-
tura e Serviços Públicos.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
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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 de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de
Controle e Uso de Solo, símbolo NH4, o Sr. Charles Samuel
de Araújo Silva, CPF 490681565-00, RG 05750782-19 SSP/BA,
filho de Antônio Pereira Silva e Maria Elena de Araújo Silva, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres 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
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua De-
claração 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Charles Samuel de Araújo Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 014, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Obras e
Conservação

A Prefeita 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, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Obras e Conservação, o servidor Sr.
Antônio Eugênio Barboza, lotado na Secretaria de Infra-Estru-
tura e Serviços Públicos.

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 na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Obras e Conservação, símbolo NH5, o Sr. Antônio Eugênio
Barboza, CPF 180517235-20, RG 08464397-86  SSP/BA, filho de
Francisco Eugênio Barboza e Rosalina Marques de Araújo , opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres 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
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua De-
claração 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Antônio Eugênio Barboza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 015, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Serviços
Diversos

A Prefeita 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, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Serviços Diversos, o servidor Sr. Pau-
lo Benevides Coité, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura e
Serviços Públicos.

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 na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Serviços Diversos, símbolo NH5, o Sr. Paulo Roberto Be-
nevides Coité, CPF 754001707-49, RG 14731741-04  SSP/BA,
filho de Antônio Rabelo Coité Filho e Edel Benevides Coité, oportu-
nidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
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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  declarado EMPOSSADO pelo 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 ter-
mo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Paulo Roberto Benevides Coité
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 016, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Transporte
Público

A Prefeita 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, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Transportes Públicos, o servidor Sr.
José Conegundes de Jesus, lotado na Secretaria de Infra-Es-
trutura e Serviços Públicos.

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 na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Transportes Públicos, símbolo NH5, o Sr. José Conegun-
des de Jesus, CPF 365094855-91, RG 02810069-70 SSP/BA, fi-
lho de Arlindo Conegundes de Jesus e Jardelina Maria Conegun-
des, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, 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 Exma.
Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-

tos 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

José Conegundes de Jesus
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 017, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe do Setor de Análise e Li-
cenciamento

A Prefeita 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, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe do Setor de Análise e Licenciamento, o servidor Sr.
Alcione Rodrigues de Macedo, lotado na Secretaria de Infra-
Estrutura e Serviços Públicos.

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 na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Chefe do Setor de
Análise e Licenciamento, símbolo NH6,  o  Sr. Alcione Rodri-
gues Macedo, CPF 895398265-00, RG 817471103 SSP/BA, filho
de Abel Pereira de Macedo e Maria Alves Rodrigues de Macedo,
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
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua De-
claração 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, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Alcione Rodrigues de Macedo
Empossado
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Editoração Eletrônica
Eduardo Lena

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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Governo participati-
vo é aquele que
dialoga e trabalha

com todos os segmentos da
sociedade. Ontem, 07, a pre-
feita Jusmari Oliveira, acom-
panhada da vice Regina Fi-
gueiredo, esteve reunida
com o comandante do 4º Ba-
talhão de Engenharia e
Construção, Tenente Coro-
nel Moura Gomes, para es-
treitar a parceria da prefei-
tura com o Exército Brasi-
leiro, através de projetos  e
retomadas de obras que irão
beneficiar toda cidade. O 4º
BEC tem, desde a década de

70 contribuido para a execução
de obras fundamentais para o
crescimento da  região. A con-
clusão do contorno viário, cuja
obra será retomada após o tér-
mino das chuvas, foi um dos
principais assuntos abordados
no encontro. A população
aprovou. “É um caos dirigir no
centro da cidade, devido ao
enorme fluxo de veículos. Ne-
nhum prefeito teve a coragem
de lutar para a conclusão do
contorno viário, que realmente
é necessário para Barreiras.
Fico feliz em saber que a atual
prefeita está lutando por isso”,
disse a advogada Ivone Matos,

que trafega todos os dias pelo
centro da cidade.

A conclusão do contorno
viário e o andamento de pro-
jetos, como a recuperação e o
redimensionamento do trevo do
aeroporto, o melhoramento da
BR 135, no trecho próximo ao
Ribeirão e Boa Sorte, e o pro-
jeto de adequação da rodovia,
na saída para o município de
Riachão, onde serão construí-
dos três túneis para passagem
de carros pequenos, foram
conseguidos pela gestora
quando ainda era deputada fe-
deral, conforme foi abordado
na reunião.

“Todas essas obras fede-
rais, além de outras regionais,
irão sem dúvida melhorar as
condições do tráfego em
Barreiras. Para a BR 242,
por exemplo, encaminhamos
o projeto de recuperação das
pistas laterais, construção de
passarelas e de um contor-
no na saída para Salvador.
Enquanto deputada Federal,
lutamos para o andamento
desses projetos no Ministé-
rio dos Transportes. Estamos
trabalhando com afinco para
que, dentro de pouco tempo,
sejam executados”, comen-
tou a prefeita.

Na sede do Batalhão, foram discutidos projetos para o desenvolvi-
mento regional
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Projetos importantes para a região foram debatidos.
Obras do contorno viário serão retomadas

A construção do contorno viário vai desafogar o trânsito no centro
de Barreiras
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