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PORTARIA GAB. Nº 605, de 17 de Julho de 2012.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida
por 02 (dois) anos, a Empresa ESA AGRICOLA LTDA. – FAZENDA AGROPECUÁRIA TERRA
BAHIA, FAZENDA TERRA BAHIA E FAZENDA
LAGOA GRANDE.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de
06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009
e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0141/
TEC/LS-0042, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, à Empresa ESA AGRICOLA
LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 02.160.974/000168, com sede na Rodovia BR 242, Km 88, trecho 03, sala 02, Distrito Industrial, município de Luiz Eduardo Magalhães – BA, para
localização, implantação e operação da atividade de silvicultura
com plantio de eucalipto na Fazenda Agropecuária Terra Bahia:
500,4111 ha (quinhentos hectares, quarenta e um ares e onze
centiares); Fazenda Terra Bahia: 528,5272 ha (quinhentos e vinte
e oito hectares, cinqüenta e dois ares e setenta e dois centiares);
e Fazenda Lagoa Grande: 431,5852 ha (quatrocentos e trinta e
um hectares, cinqüenta e oito ares e cinqüenta e dois centiares),
totalizando 1.460,5235 ha (um mil, quatrocentos e sessenta hectares, cinqüenta e dois ares e trinta e cinco centiares), nas coordenadas UTM X: 0478571 / Y: 8668562, localizadas na BR 020/242,
Km 39, Zona Rural, neste município de Barreiras - BA, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
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 – Respeitar a área de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s das Fazendas Terra Bahia, Agropecuária Terra Bahia e Lagoa Grande, com interrupção de todos os
acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem como
manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal sempre
limpos para evitar acidentes com fogo;
III – Ao longo da execução do PRAD deverá apresentar a esta
Secretaria, Relatórios de Monitoramento, elaborados pelo responsável técnico do PRAD em intervalos de 03 (três) meses. Sendo
que ao final da execução do referido Plano deverá ser apresentado Relatório de Avaliação;
IV – Eventuais alterações técnicas previstas no PRAD deverão ser encaminhadas a esta Secretaria com antecedência mínima de 90 (noventa) dias;
V – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de agrotóxicos;
VI – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº
14.024/2012 e a Norma NBR – 7229 da ABNT;
VII – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 14.024/2012;
VIII – Elaborar e implementar Programa de Educação Ambiental, direcionado aos funcionários do empreendimento, objetivando
menores índices de degradação ambiental;
IX – São vedados a caça, apreensão e o cativeiro de animais silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às
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sanções e penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no
Decreto Federal nº 6514/2008;
X – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, para qualquer alteração
que venha ocorrer na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta licença. De acordo com a Lei Municipal
nº 921/2010 de 23 de Dezembro de 2010 (Código Municipal do
Meio Ambiente), Artigo 57, Inciso VIII, a renovação deverá ser requerida com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- SEMMA, 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 605, de 17 de Julho de 2012.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida
por 02 (dois) anos, a Empresa ESA AGRICOLA LTDA. – FAZENDA AGROPECUÁRIA TERRA
BAHIA, FAZENDA TERRA BAHIA E FAZENDA
LAGOA GRANDE.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de
06/06/2012, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009
e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2010-0141/
TEC/LS-0042, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, à Empresa ESA AGRICOLA
LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 02.160.974/000168, com sede na Rodovia BR 242, Km 88, trecho 03, sala 02, Distrito Industrial, município de Luiz Eduardo Magalhães – BA, para
localização, implantação e operação da atividade de silvicultura
com plantio de eucalipto na Fazenda Agropecuária Terra Bahia:
500,4111 ha (quinhentos hectares, quarenta e um ares e onze
centiares); Fazenda Terra Bahia: 528,5272 ha (quinhentos e vinte
e oito hectares, cinqüenta e dois ares e setenta e dois centiares);
e Fazenda Lagoa Grande: 431,5852 ha (quatrocentos e trinta e
um hectares, cinqüenta e oito ares e cinqüenta e dois centiares),
totalizando 1.460,5235 ha (um mil, quatrocentos e sessenta hectares, cinqüenta e dois ares e trinta e cinco centiares), nas coordenadas UTM X: 0478571 / Y: 8668562, localizadas na BR 020/242,
Km 39, Zona Rural, neste município de Barreiras - BA, mediante o
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cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
e Sustentabilidade - SEMMAS, 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 372, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA
– FAZENDA FONTANA II.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0009/TEC/
LS-0007, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 342.274.070-87, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Luís Eduardo Magalhães - BA, para localização, implantação e operação
da atividade de Agricultura de Sequeiro em 190ha 86a (cento e
noventa hectares e oitenta e seis ares), localizado nas coordenadas UTM X:350899 / Y: 8686308, na Fazenda Fontana II, rodovia
BA – 459 (anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas,
neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes:
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 das áreas de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s do referido
projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de
todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem
como manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal
sempre limpos para evitar acidentes com fogo;
III - Enviar à SEMATUR - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade 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 às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
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estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita
a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxicos;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme
normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
IX – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;
X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 372, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA
– FAZENDA FONTANA II.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0009/TEC/
LS-0007, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA, inscrito
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no CPF sob nº 342.274.070-87 , com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Luís Eduardo Magalhães - BA, para localização, implantação e operação
da atividade de Agricultura de Sequeiro em 190ha 86a (cento e
noventa hectares e oitenta e seis ares), localizado nas coordenadas UTM X:350899 / Y: 8686308, na Fazenda Fontana II, rodovia
BA – 459 (anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas,
neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da
legislação vigente e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 373, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA
– FAZENDA FONTANA III.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009
e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0008/
TEC/LS-0006, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada
(LS), válida por 02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA,
inscrito no CPF sob nº 342.274.070-87, com sede na Rua Jorge
Amado, Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de
Luís Eduardo Magalhães - BA, para localização, implantação e
operação da atividade de Agricultura de Sequeiro em 253ha 52a
48ca (duzentos e cinquenta e tres hectares, cinquenta e dois ares
e quarenta e oito centiares), localizado nas coordenadas UTM
X:354721 / Y: 869114., na Fazenda Fontana III,, rodovia BA – 459
(anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:
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 das áreas de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s do referido
projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de
todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem
como manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal
sempre limpos para evitar acidentes com fogo;
III - Enviar à SEMATUR - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade 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 às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita
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a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxicos;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme
normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
IX – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;
X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 373, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA
– FAZENDA FONTANA III.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009
e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0008/
TEC/LS-0006, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada
(LS), válida por 02 (dois) anos, a LEO PAULO RANZI FONTANA,
inscrito no CPF sob nº 342.274.070-87, com sede na Rua Jorge
Amado, Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de
Luís Eduardo Magalhães - BA, para localização, implantação e
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operação da atividade de Agricultura de Sequeiro em 253ha 52a
48ca (duzentos e cinquenta e tres hectares, cinquenta e dois ares
e quarenta e oito centiares), localizado nas coordenadas UTM
X:354721 / Y: 869114., na Fazenda Fontana III,, rodovia BA – 459
(anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 374, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA ESTRELA.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0051/TEC/
LS-0040, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS),
válida por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras
- BA, para localização, implantação e operação da atividade de
Agricultura de Sequeiro em 518ha (quinhentos e dezoito hectares), localizado nas coordenadas UTM X:354633 / Y: 8691170, na
Fazenda Estrela, rodovia BA – 459 (anel da soja), Vila rio Grande,
comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:
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 das áreas de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s do referido
projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de
todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem
como manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal
sempre limpos para evitar acidentes com fogo;
III - Enviar à SEMATUR - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade 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 às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita
a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxicos;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
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correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme
normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
IX – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;
X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 374, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02
(dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA ESTRELA.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0051/TEC/
LS-0040, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), válida
por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito no CPF sob
nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado, Quadra 28,
Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras - BA, para
localização, implantação e operação da atividade de Agricultura de
Sequeiro em 518ha (quinhentos e dezoito hectares), localizado nas
coordenadas UTM X:354633 / Y: 8691170, na Fazenda Estrela, rodovia BA – 459 (anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento
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da legislação vigente e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 375, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA CONDOMÍNIO FONTANA.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0050/TEC/
LS-0039, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS),
válida por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras - BA, para localização, implantação e operação da atividade
de Agricultura de Sequeiro em 852ha (oitocentos e cinqüenta e
dois hectares), localizado nas coordenadas UTM X:353656 / Y:
8691012, na Fazenda Condomínio Fontana, rodovia BA – 459
(anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:
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 das áreas de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s do referido
projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de
todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem
como manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal
sempre limpos para evitar acidentes com fogo;
III - Enviar à SEMATUR - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade 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 às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita
a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxicos;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme
normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
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instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
IX – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;
X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 375, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA CONDOMÍNIO FONTANA.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0050/TEC/
LS-0039, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS),
válida por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras - BA, para localização, implantação e operação da atividade
de Agricultura de Sequeiro em 852ha (oitocentos e cinqüenta e
dois hectares), localizado nas coordenadas UTM X:353656 / Y:
8691012, na Fazenda Condomínio Fontana, rodovia BA – 459
(anel da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação
vigente e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 376, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGATES II.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0048/TEC/
LS-0037, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS),
válida por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras
- BA, para localização, implantação e operação da atividade de
Agricultura de Sequeiro em 160ha (cento e sessenta hectares),
localizado nas coordenadas UTM X:356247 / Y: 8694732, na Fazenda Nossa Senhora dos Navegantes II, rodovia BA – 459 (anel
da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município
de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos Condicionantes:
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 das áreas de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente – APP’s do referido
projeto, através da fixação de placas informativas, interrupção de
todos os acessos internos para terceiros e proibição da caça; bem
como manter os limites e os aceiros da área de Reserva Legal
sempre limpos para evitar acidentes com fogo;
III - Enviar à SEMATUR - Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, semestralmente, a relação de todas as aquisições de defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;
IV - Excluir as gestantes e menores de idade 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 às lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6.456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6.033 de
08/12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licenciada. Identificar com placa o local onde é feita
a disposição temporária das embalagens vazias de agrotóxicos;
VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, programa de monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de
amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;
VII - Elaborar e implantar programa de saúde do trabalhador
e segurança do trabalho que priorize medidas preventivas de caráter coletivo (envolvendo treinamento e capacitação), conforme
normas definidas pelo Ministério da Saúde e do Trabalho e Emprego;
VIII – Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece Resolução CONAMA Nº 09/93;
IX – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado;
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X - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao
cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização dos órgãos ambientais;
XI – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria do Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.
Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do 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
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual do Meio Ambiente –
SISEMA.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 376, de 12 de setembro de 2011.
Conceder Licença Simplificada (LS), válida por
02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA – FAZENDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGATES II.
A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que lhe foi delegada pela Lei Orgânica do Município e o
Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão
Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras,
aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro
de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e Art.
176 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 11.235 de
10/10/08, ainda a Resolução CEPRAM n° 3.925 de 30/01/2009 e,
tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2004-0048/TEC/
LS-0037, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS),
válida por 02 (dois) anos, a ODAIR RANZI FONTANA, inscrito
no CPF sob nº 375.213.490-91, com sede na Rua Jorge Amado,
Quadra 28, Lote 02, bairro Jardim Paraíso, município de Barreiras
- BA, para localização, implantação e operação da atividade de
Agricultura de Sequeiro em 160ha (cento e sessenta hectares),
localizado nas coordenadas UTM X:356247 / Y: 8694732, na Fazenda Nossa Senhora dos Navegantes II, rodovia BA – 459 (anel
da soja), Vila rio Grande, comunidade de Placas, neste município
de Barreiras - BA, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos Condicionantes:
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 362, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV – Língua Portuguesa
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
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ções 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. 10º, 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 Professor IV
– Língua Portuguesa, o Srº. Marcus Vinicius Soares Figueiredo
Castro Silva, aprovado no concurso público sob a inscrição nº
0304319.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV – Língua Portuguesa, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Srº. Marcus Vinicius Soares Figueiredo Castro
Silva, CPF 001.425.455-70, RG 08244026 34 SSP/BA, filho de
Jorge Luiz Castro Silva e Maria do Socorro Soares Figueiredo
Castro Silva, 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 pela Exma. Srª Prefeita 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossado e por duas testemunhas.
Barreiras, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Marcus Vinicius Soares Figueiredo Castro Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 363, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV - Geografia
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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
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de Barreiras, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Professor IV Geografia, a Srª. Laurenita Lima Silva, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0309345.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento
efetivo para a categoria de Professor IV - Geografia, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Laurenita Lima Silva, CPF 251.163.715-49, RG
3110973 SSP/BA, filha de Fluriz de Souza Lima e Luiza Rodrigues dos Santos, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Laurenita Lima Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 364, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Alba Kesia Oliveira Araujo Santana, aprovada no concurso
público sob a inscrição nº 0309125.
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/
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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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento
efetivo para a categoria de Professor IV, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Alba Kesia Oliveira Araujo Santana, CPF 006.040.775-13,
RG 08093921 00 SSP/BA, filha de Manoel Avelino Araujo e Adalice Oliveira Araujo, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Alba Kesia Oliveira Araujo Santana
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 365, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor I
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor I, a
Srª. Aline Fernanda da Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição nº 0314273.
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 de Barreiras

D O

E X E C U T I V O
TERMO DE POSSE

Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor I, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Aline
Fernanda da Silva, CPF 005.010.605-88, RG 12983961 23 SSP/
BA, filha de Silvia da Silva do Amaral, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Aline Fernanda da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 366, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor I
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor I, a
Srª. Cristiane Alves Ferreira, aprovada no concurso público sob a
inscrição nº 0315647.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor I, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Cris-
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tiane Alves Ferreira, CPF 676.694.505-25, RG 06802624 23 SSP/
BA, filha de Jose Wilson Ferreira e Ana Francisca Alves Ferreira,
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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Cristiane Alves Ferreira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 369, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Ana Paula Vieira Lima Silva, aprovada no concurso público
sob a inscrição nº 0316294.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Ana Paula Vieira Lima Silva, CPF 899.840.805-87, RG 08270193
86 SSP/BA, filha de Antonio Paulo Lima e Maria de Fatima Vieira
Lima, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido

D O

E X E C U T I V O

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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Ana Paula Vieira Lima Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 370, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Ananda Lima Silva Arruda, aprovada no concurso público sob
a inscrição nº 0320144.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Ananda Lima Silva Arruda, CPF 264.782.688-96, RG 05541677
27 SSP/BA, filha de Joao Alves da Silva e Ermirende Lima da
Silva, 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

DIÁRIO OFICIAL
Barreiras - Bahia - Edição 1365 - 20 de agosto de 2012 - ANO 06

AT O S

O F I C IAI S

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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Ananda Lima Silva Arruda
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 371, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Andrea Celestino de Freitas, aprovada no concurso público
sob a inscrição nº 0306897.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Andrea Celestino de Freitas, CPF 936.908.515-72, RG 08570871
26 SSP/BA, filha de Orlando de Freitas e Albertina Celestino de
Freitas, 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,

D O
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Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Andrea Celestino de Freitas
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 372, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Andrea Rangel Limoeiro Dias, aprovada no concurso público
sob a inscrição nº 0302665.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Andrea Rangel Limoeiro Dias, CPF 689.395585-53, RG 0564451800
SSP/BA, filha de Rogaciano Limoeiro Moreno e Elisabeth Barros
Rangel, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Andrea Rangel Limoeiro Dias
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 373, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV,
a Srª. Andreia Coimbra Galvao Oliveira, aprovada no concurso
público sob a inscrição nº 0300508.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento
efetivo para a categoria de Professor IV, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Andreia Coimbra Galvao Oliveira, CPF 564.887.855-91,
RG 08730196 28 SSP/BA, filha de Antonio de Oliveira Galvao
e Raquel Coimbra Galvao, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Andreia Coimbra Galvao Oliveira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 374, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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
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mesma Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Angela Amarta Milhomens Guedes Muniz, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0303825.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Angela Amarta Milhomens Guedes Muniz, CPF 009.265.015-50, RG
11145896 08 SSP/BA, filha de Andre de Sene Guedes e Rita Milhomens Guedes, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Angela Amarta Milhomens Guedes Muniz
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 375, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Angela Regina Ribeiro Honorato, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0309627.
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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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Angela Regina Ribeiro Honorato, CPF 564.982.175-53, RG 1888438
SSP/DF, filha de Eulicio Honorato de Jesus e Maria do Carmo
Ribeiro Honorato, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Angela Regina Ribeiro Honorato
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 376, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Ardilene de Jesus Silva Rocha, aprovada no concurso público
sob a inscrição nº 0320433.
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.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ardilene de Jesus Silva Rocha, CPF 792.636.741-91, RG 07978378
33 SSP/BA, filha de Artur Pereira da Silva e Maria do Carmo de
Jesus Silva, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Ardilene de Jesus Silva Rocha
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 377, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Ariana Barbara de Souza, aprovada no concurso público sob
a inscrição nº 0316040.
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 de Barreiras
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TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Ariana Barbara de Souza, CPF 019.487.645-47, RG 11292040 30
SSP/BA, filha de Maria Ignes 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 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Ariana Barbara de Souza
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 378, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Arleide Oliveira Queiroz, aprovada no concurso público sob a
inscrição nº 0315862.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Arleide Oliveira Queiroz, CPF 947.122.395-49, RG 06707286 08
SSP/BA, filha de Alcides Fagundes de Queiroz e Maria da Concei-
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cao de Oliveira de Queiroz, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Arleide Oliveira Queiroz
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 379, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Arlete Alves Nogueira Teixeira, aprovada no concurso público
sob a inscrição nº 0307796.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Arlete Alves Nogueira Teixeira, CPF 253.729.045-34, RG 05048638
19 SSP/BA, filha de Bento Jose Nogueira e Goncalvina Alves Nogueira, 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 Im-
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pedimentos 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Arlete Alves Nogueira Teixeira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 380, DE 05 DE JUNHO DE 2012.
Nomeia Professor IV
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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. 10º, 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 Professor IV, a
Srª. Carlene Maria de Moura, aprovada no concurso público sob
a inscrição nº 0315991.
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Professor IV, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Carlene Maria de Moura, CPF 473.600.113-53, RG 1150260 SSP/
PI, filha de Floresbela Mendes de Moura, 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, 05 de junho de 2012.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Carlene Maria de Moura
Empossada
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Prefeitura Municipal de Barreiras
Pregão Presencial 054/2012
Processo Administrativo 101/2012

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 054/2012; TIPO:
Menor preço por Lote; OBJETO: Aquisição Parcelada de Manilhas
a serem utilizadas na Drenagem de águas pluviais no Loteamento São Paulo e no Bairro Santa Luzia neste Município de Barreiras, conforme especificações em anexo. Abertura da licitação:
dia 30/08/2012 às 09h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Prefeitura
de Barreiras – BA, Setor de Licitação; TELEFONES: Fone: (77)
3614-7114 - Local de Retirada do Edital: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Avenida Clériston Andrade, 729- Centro
-Barreiras – BA.
Barreiras, Ba – 17 de Agosto de 2012.

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

