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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VIII  Nº 1953   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  04 de fevereiro de 2014

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado  
da Prefeitura de Barreiras

A Prefeitura de Barreiras iniciou as inscrições do processo Seletivo Sim-
plificado para o preenchimento de 1125 vagas para atender às secretarias 
municipais. Os candidatos interessados podem acessar o link disponibi-
lizado no site www.barreiras.ba.gov.br, e efetuar as inscrições no período 
das 08h00min horas do dia 03 de fevereiro de 2014, até as 23 horas e 59 
minutos do dia 25 de fevereiro de 2014.
“Com a reforma administrativa, entendemos que a melhor forma de com-
por o nosso quadro de servidores imediatamente é o processo seletivo, pos-
sibilitando inclusive a inserção de mais profissionais no mercado de traba-
lho”, destacou o secretário de administração Antonio Henrique Jr.
Serão aplicados exames objetivos, abrangendo os conteúdos de língua por-
tuguesa, conhecimentos básicos e específicos conforme previsto no edital 
publicado no site da Prefeitura de Barreiras. As provas estão marcadas para 
16 de março.
Há vagas para nível fundamental, médio e superior, com salários até R$ 
1840,00 reais. Se houver compatibilidades de horário, o candidato poderá 
se inscrever em mais de um cargo. O salário para os aprovados de nível 
fundamental é de até R$ 915,00.  
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PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO 

PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

OAKMONT MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 13.313.434/0001-93 torna 
público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos – INEMA a Licença de Implantação para atividade 
de mineração, localizada na Fazenda Mocó – Mat. 4218, a 3 km do 
Povoado do Mocó em Piatã-BA. 

Sofia Lorena Barbosa da Silva
Representante Legal

OAKMONT MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 13.313.434/0001-93 torna 
público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos – INEMA a Licença de Instalação para atividade 
de mineração, localizada na Fazenda Baratão – Mat. 4217, a 4 km 
do Povoado do Falhado em Piatã-BA. 

Sofia Lorena Barbosa da Silva
Representante Legal

Prefeitura de Tabocas do 
Brejo Velho

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2014

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia 
torna público para o conhecimento de todos e a 
quem interessar possa, amparado no princípio 
da razoabilidade, para assim evitar quaisquer 
impugnações, TORNA SEM EFEITO, CANCE-
LANDO ASSIM O Edital Pregão Presencial nº 
004/2014 – Objeto: Serviços de locação de veícu-
los para transportes de alunos do Ensino Básico, 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas 
da sede e interior do Município. Aguardando ul-
teriores deliberações. Tabocas do Brejo Velho, 31 
de Janeiro de 2014. Joaquim J. Marques da Silva 
- Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia 
torna público, Edital Pregão Presencial nº 
007/2014 – Objeto: Aquisição de 01 Veículo Ca-
minhonete 0km, Cabine Dupla, Automática, mo-
tor Diesel, cor branca, incluindo protetor de Ca-
çamba, Capota Marítima e emplacamento total, 
conforme descriminações e especificações técni-
cas contidas no anexo I do Edital. Recebimento 
das Propostas 14.02.2014, às 09:00 hs. Informa-
ções e edital completo poderão ser adquiridos na 
sede da Prefeitura, situada na Praça Municipal nº 
86 – Centro. Tabocas do Brejo velho, 03 de Feve-
reiro de 2014. Joaquim J. Marques da Silva - Pre-
goeiro Municipal.
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Prefeito visita Escolas Municipais antes do início do ano letivo

O prefeito Humberto Santa Cruz, 
acompanhado pelo secretário interi-
no de Educação Carlos Alberto Koch 
e o secretário de Infraestrutura Wal-
demar Lobo Leite, realizaram visitas 
em algumas escolas da rede pública 
nesta segunda-feira, 03, data em que 
teve início as atividades da Semana 
Pedagógica em cada uma das escolas. 
A comitiva aproveitou para verificar 
as condições das escolas, tanto a parte 
de infraestrutura como as questões or-
ganizacionais do quadro profissional.
De acordo com o prefeito todas as 
instituições municipais de ensino se-
rão visitadas. Nesta primeira etapa 
as visitas foram  nas escolas Mozart 
Feliciano, Ivo Hering e Vânia Apare-
cida Santos Ribeiro. “Quero nivelar a 
qualidade das escolas, já estamos com 
um nível ótimo, porém eu proponho 
uma parceria de ações para elevar a 
qualidade da Educação no município. 
Não me importo em gastar mais com 
esta pasta é o mínimo que um prefeito 
pode fazer pelo futuro da cidade”, dis-
se o prefeito Humberto Santa Cruz em 
conversa com os professores. O prefei-
to fez questão de estimular diferentes 
assuntos com os docentes que parti-
ciparam da reunião de planejamento, 
para que aumente o canal de comuni-
cação que existe entre professores e a 
prefeitura.
O secretário interino de Educação, 
Carlos Koch comentou que esse ano 
a intenção é  inovar na educação de 
Luís Eduardo Magalhães. “Queremos 
que os professores estejam trabalhan-
do com qualidade e dignidade, pois 
sabemos que isso será reflexo nos alu-
nos”. Koch conversou também com as 
gestoras das escolas sobre os Espaços 
Multifuncionais, que são prioridades 
nas escolas que necessitam do espaço.
Os professores abordaram principal-

mente questões sobre plano de carrei-
ra, capacitações, pagamento do 13º e 
outras vantagens para os docentes. A 
gestora da Escola Municipal Mozart 
Feliciano, Rjania Fischer, disse que 
a escola tem hoje 650 alunos. “Esta-
mos muito contente com a atuação da 
prefeitura, somente a instalação dos 
condicionadores de ar, foi uma gran-
de conquista que facilita o processo de 
aprendizagem” disse.
O secretário de Infraestrutura, Wal-
demar Lobo, conversou com a equipe 

das escolas para realizar diferentes re-
paros nos prédios desde reforma em 
banheiros, janelas, portas, pinturas 
e manutenção de jardins. A equipe 
aproveitou e convidou os professo-
res para as inaugurações dos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CE-
MEI) Maurílio Comparin na próxima 
quinta-feira, 06 às 17h no bairro Vere-
da Tropical e o CEMEI Patrícia Oshi-
ro Brentan na sexta-feira, 07 às 17h no 
bairro Mimoso I.

Ascom LEM
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