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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

O apoio aos artesãos
de Barreiras é
também uma forma
de incentivar a
geração de emprego
e renda. A feira que
está acontecendo na
Praça Castro Alves
oferece ao público
estilos variados de
arte em palha,
barbante e capim
dourado, alem de
pintura

Governo municipal estimula artesanato local

Página 04

O Campeonato
Interbairros de
Futebol reúne 24
equipes que estão
disputando a
premiação de R$
1000 para a equipe
campeã e R$ 800
para o 2º lugar.
Nesse final de
semana serão
realizadas as quartas
de final.

Página 02

Campeonato
de futebol
mobiliza vários
bairros da
cidade
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Nesse  final  de semana a bola vai rolar no Cam-
peonato Interbairros de Futebol, serão realizadas as
quartas de final. “Em todos os jogos a torcida tem
comparecido em massa, 24 equipes se inscreveram
na  competição”,  disse  o  presidente  da  Liga  Bar-
reirense de Futebol, Manoelito Oliveira.

Interbairros chega
as quartas de final

Sábado
15:30h - Vila Brasil X Lot. Boa Sorte

15:30h - Morada da Lua X Vila Nova

Domingo
08:30h - Rio Grande X Passagem Funda

15:30h - Bezerro X Santa Luzia

Jogos desse final de semana

Para a prefeita Jusmari Oliveira, investir no esporte
amador é fundamental para promover uma política de
inclusão social. “Sabemos o quanto esses atletas preci-
sam do apoio da prefeitura, por isso, fizemos a doação
dos uniformes e bolas. Acreditamos que com incentivo
iremos descobrir grandes talentos”, disse a prefeita.

FOTO RONALDO CARVALHO
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GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº. 020, de 19 de março de 2009.

“Cria a Escola Municipal na Vila 03
com anexo na Vila 04, localizada no
Assentamento Rio de Ondas e dá
outras providências”.

A Prefeita Municipal de Barreiras – Bahia, no uso
das suas atribuições que lhe conferem os Artigos 70 e
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras – Bahia,
considerando a necessidade de promover condições
para o desenvolvimento das ações educacionais da
população, resolve:

Art. 1º - Criar a seguinte Escola Municipal:
* Escola Municipal, localizada na Vila 03 com

anexo na Vila 04, localizada no Assentamento Rio
de Ondas, na cidade de Barreiras – Bahia .

Art. 2º - Subordinada à Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com o objetivo de
levar aos estudantes residentes nos povoados mais
distantes do centro de Barreiras uma educação de
qualidade.

Art. 3º - O Presente Decreto entrará em vigor na
data de sua assinatura.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 177, de 16 de Março de 2009.

Nomeia Enfermeiro

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 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
Enfermeiro, a Sra. Suzeley Pires de Rocha, aprovada

no concurso público sob a inscrição 0308266.
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.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos dezesseis dias do mês de março de 2009, frente
a Excelentíssima Senhora Prefeita de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso
Público de provimento efetivo para a categoria de
Enfermeiro, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Sra. Suzeley Pires da Rocha, CPF
659698983-68, RG 2077407 SSP/PI, filha de Amando
Gomes da Rocha e Alaíde Pires Benvindo Rocha,
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 Acúmulo 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, 16 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Suzeley Pires da Rocha
Empossada
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A Feira de Artesanato é
ponta pé inicial de um proje-
to desenvolvido pelo atual
Governo Municipal, que visa
promover oficinas de capa-
citação de pessoas que vivem
da produção artística. Para o
coordenador de Cultura, Bos-
co Fernandes, eventos desta
natureza são importantes
para a valorização do artesa-

Feira do Artesanato
motiva artesãos locais

nato local. “O departamento
entende que o artesanato pro-
duzido em nossa cidade, so-
bretudo da região, deve ser
incentivado, e a população
estimulada a adquirir”, ressal-
ta Bosco.

A Associação Barreiren-
se de Artesanato – ASBART,
que existe há seis anos, par-
ticipa da feira expondo pro-

dutos feitos com palha de
milho, capim dourado, bar-
bante, pintura em tecido e tra-
balhos feitos em madeira. A
presidente da associação, Vi-
valda Martins, acredita que
esta parceria da prefeitura
com os artesãos, fortalece a
atividade abrindo novas pers-
pectivas no mercado. “A jun-
ção de forças só trás benefí-

F
O

T
O

S
 R

O
N

A
L
D

O
 C

A
R

V
A

L
H

O

cios”, concluí Vivalda.
De acordo com a artesã

Maria Inês, “temos mais
oportunidades para mostrar
nosso trabalho, pois, nas
principais festas do calendá-
rio cultural da cidade, sem-
pre somos convidadas a par-
ticipar”.  A Feira do artesa-
nato, na Praça Castro Alves,
encerra-se hoje.

O artesanato local chama a atenção da população pela qualidade e criatividade


