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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 Constituição 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.
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Projeto Colmeia comemora formação 
de novos artesãos

Dircom

Na noite de segunda-feira, 12, centenas de pessoas acompa-
nharam a cerimônia de entrega de certificados das novas tur-
mas de concluintes das oficinas do Projeto Colmeia. Foram 
certificados 183 alunos distribuídos entre os cursos de bio-
joias, pintura em tecido, bordado, serigrafia, arte com fuxico 
e decoração de garrafas, corte e costura e crochê.
A comemoração reuniu autoridades do executivo municipal, 
lideranças da secretaria do trabalho e promoção social, mora-
dores do Arboreto II e II, residencial São Francisco e alunos 
da unidade do Colmeia situada no Parque de Exposição En-
genheiro Geraldo Rocha.
O Colmeia vem se fortalecendo a cada dia, nos últimos três 
anos e meio 1.320 novos artesãos se incluíram no mercado 
de trabalho. O Projeto que é um dos grandes referenciais da 
Prefeitura de Barreiras em inclusão no mercado de trabalho 
funciona com base na sustentabilidade ambiental e aprovei-
tamento de matérias – primas do Cerrado do Oeste Baiano.
Interessados em adquirir o artesanato produzido pelos alunos 
poderá encontrar as peças na Loja do Parque de Exposição e 
Rodoviária Municipal. Toda a renda obtida é reinvestida no 
projeto. 
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“Dailton de França Rodrigues – ME, nome 
fantasia Metaltec, estabelecida na Rua Poções, 
n° 145, bairro: Rio Grande, cidade: Barreiras-
-BA, inscrita no CNPJ: 08.863.061/0001-94 
declara que o contrato de trabalho com o Sr. 
Elton dos Santos Almeida, portador da CTPS 
n° 0031279, Serie 00061, foi extinto a partir 
do dia 12/09/2016, por justa causa aplicável 
ao trabalhador por abandono de emprego, na 
forma do artigo 482, letra “I”. da CLT”.

ABANDONO DE EMPREGO 
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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 Constituição 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.
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE/FAX: (77) 3687-2112 
CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS - BA 

PORTARIA Nº 038/2016 
DE 08 De Agosto de 2016 

 
   
 
         O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e; 
 
 
 CONSIDERANDO o Artigo 53, da Lei Municipal Nº 017/2006, 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais; 
 
 CONSIDERANDO o Requerimento do Servidor Sr Antônio Queiroz 
Silva, protocolado em 08 de Agosto de 2016, solicitando Licença 
Prêmio; 
 
 
 
          RESOLVE:  
 
 
 

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio ao funcionário Sr Antônio 
Queiroz Silva, Agente de Tributos, por um período de três (03) meses, 
tendo início em 15 de Agosto de 2016, e finalizando em 12 de Novembro 
de 2016, com fundamento no Capítulo I, Seção II, Art. 53 da Lei nº 017 
de 23 de Maio de 2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Municipais. 
 
          Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando – se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito, em 08 de Agosto de 2016. 
 
 

   
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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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 Constituição 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.
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A quem interessar informo que 
no dia 04/08/2016 nessa           

cidade Salvador/BA, no Cartório 
de  Primeiro Ofício de Notas.
Resolveu revogar como revogada 
a procuração pública lavrada nes-
te cartório em nome de Adroaldo  
Moreira da Costa.

No último sábado (6), os profissionais e acadêmicos de Direito, 
Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia da Faculdade São 
Francisco de Barreiras (FASB) integraram o “Dia de Cooperar”. 
A ação social, promovida pela Cooperativa Educacional de Bar-
reiras (Coopeb), na Praça Castro Alves, disponibilizou serviços 
ligados à área de saúde, com orientação médica, odontológica e 
oftalmológica, além de ações ligadas ao entretenimento e bem 
estar da população.
 
Moradora da Vila dos Funcionários, Rosenilda dos Santos foi 
atraída pela movimentação da praça e foi atendida pelos aca-
dêmicos de Enfermagem da FASB. “Acabei de medir a pressão 
arterial. Gostei muito do atendimento e das orientações ligadas 
à hipertensão”, afirmou. Os seis acadêmicos do 10º semestre de 
Enfermagem, orientados pela professora Carine Jamile Maia, 
distribuíram preservativos e material educativo relacionado à 
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s) e 
AIDS.
 
A autônoma Ruthy Lacerda, do Loteamento São Paulo, aprovei-
tou para fazer a avaliação da relação cintura x quadril, realizada 
no evento por cinco acadêmicos de Educação Física da FASB, 
que levavam orientações ligadas à importância da atividade fí-
sica regular e alimentação balanceada. “Fiquei sabendo por uma 
amiga e acabamos vindo. Estou passando pelos espaços para co-
nhecer. É uma ótima oportunidade para ter informações ligadas 
à nossa saúde”,  elogiou Ruthy.

FASB participa do Dia de Cooperar 
em Barreiras
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