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Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Ilhéus  
Secretaria de Desenvolvimento Social 

CONVOCAÇÃO 001/2016 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PESSOAIS 
PARA RECEBIMENTO DE AUXILIO MORADIA  

O Secretário de Desenvolvimento Social do Município de Ilhéus torna público, por   
autorização   do   Exmo.   Sr.   Prefeito Jabes Ribeiro que   ficam convocados as pessoas 
nominadas abaixo, a comparecerem no prazo de 05 (cinco) dias, a  contar  desta  data,  a   
Secretaria de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Vereador Mario Alfredo, nº s/n, 
Conquista, Ilhéus, Bahia,  no  horário  das  8h30  às  12h00, para  entrega  de 
 documentos   necessários  à Concessão do Auxilio Moradia.   O não comparecimento do 
candidato no prazo acima será considerado como não interessado.

LISTA DAS FAMILIAS ABRIGADAS NO ESTADIO MARIO PESSOA EM 
ILHÉUS CONVOCADAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: 

  

1. Patrícia Ramos Alves 

2. Gilma Araújo da Silva 

3. Vanessa de Farias Nascimento 

4. Maria Cleide dos Santos Soares 

5. Patrícia Vitoria dos Santos 

6. Joel de Souza Santos 

7. Gisele Sampaio Ramos da Silva 

8. Marcone de Souza Oliva 

9. Fabrício Santana Gomes dos Santos 

10. Dariane Denes da Silva Ramos 

11. José Oliveira Santos 

12. Antonio Carlos da Silva 

13. Rosangela de Jesus Nicolau 

14. Luiz Alberto Soares Santos 
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15. Carine Silva Souza 

16. Valdir Souza Monteiro 

17. Marilene Alves da Silva 

18. Eliana Alves Santana Ferreira 

19. Karina Ramos da Silva 

20. Simone Jacinto Alves 

21. Waldomiro de Jesus Oliveira 

22. Jodenilson Nascimento Santos 

23. Siomara Evaristo dos Santos 

24. Patrícia Almeida Souza 

25. Marivania Lisboa de Carvalho 

26. Adenilton Francisco de Souza 

27. Adriano da Silva Oliveira 

28. Manoel Augusto de Lima 

29. Alexandra Sousa dos Santos 

30.  Maria Luiza Ferreira Silva 

31. Josenildo Conceição Santos 

32. Edna Maria de Souza 

33. Maria das Graças dos  Santos Souza 

34. Elisio Hermelino dos Santos 

35. Genival Santos Morais 

36. Sandra Costa da Silva 

37. Antonia de Jesus Santana 

38. Maria Vicente de Jesus 

39. Natalia Rosa dos Santos 

40. Silmara Santos de Carvalho 

41. Maria José de Jesus Pereira 

42. Eliana Freire da Silva 

 

 
JAMIL C. OCKE 

SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

  
                                            DDEECCRREETTOO  NNºº  000011//22001166  

 
Declara  o  calendário  dos  dias  de  Feriados 
Nacionais, Estaduais, Municipais e de Pontos 
Facultativos no ano de 2016. 

 
  O Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, no uso das atribuições,  

 
R E S O L V E: 

 
 

Art.  1o.  Declarar  o  Calendário  de  Feriados  Nacionais,  Estaduais, 
Municipais  e  Pontos  Facultativos  no  ano  de  2016,  em  anexo,  para  cumprimento 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e  fundacional 
do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. 

 
Art. 2o.  Este Decreto entra em vigor a partir desta data.  
 
Art. 3o.  Revogam‐se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus em 04 de janeiro de 2016, 481º 
da Capitania de Ilhéus e 134º de elevação à Cidade. 

 
 

JABES RIBEIRO  
PPrreeffeeiittoo  

 
 

RRIICCAARRDDOO  TTEEIIXXEEIIRRAA  MMAACCHHAADDOO  
SSeeccrreettáárriioo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CALENDÁRIO DE FERIADOS ‐ 2016 
 

FERIADOS ESTABELECIDOS POR LEI 
 

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NACIONAIS 

CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 
01 de Janeiro  
(Sexta‐Feira) 

Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

CARNAVAL  09 de fevereiro 
(Terça‐Feira)  ‐ Feriado   

     

QUARTA FEIRA DE CINZAS 
10 de fevereiro 

(Ponto Facultativo até as 
14: horas) 

 

     

PAIXÃO DE CRISTO  25 de março  
(Sexta‐Feira) Feriado  Data Móvel  

     

TIRADENTES  21 de abril (Quinta‐Feira) 
Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

DIA DO TRABALHO  1º de maio (Domingo) 
Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

CORPUS CHRISTI 
26 de maio  

(Quinta‐Feira) 
Ponto Facultativo 

Data Móvel 

     

SÃO JOÃO  24 de junho  
(Sexta‐Feira)   

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
07 de setembro  
(Quarta‐Feira) 

Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

N.SRA. APARECIDA  
(Padroeira do Brasil) 

12 de outubro  
(Quarta‐Feira) 

Feriado 

Lei nº 6.802 de 
30/06/1980 

     

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO  
28 de outubro  
(Sexta‐Feira) 

Ponto Facultativo 

Definido pelo art. 
236 da Lei nº 8.112 
de 11/12/1990 

     

FINADOS 
02 de novembro  
(Quarta‐Feira)  

Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
15 de novembro  
 (Terça‐feira)   

Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

     

NATAL 
25 de dezembro   

(Domingo)    
Feriado 

Lei nº 662 de 
06/04/1949 

 
 



Terça-feira, 05 de Janeiro de 2016 | Edição N° 725 | Cardeno II

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

5

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

FERIADO ESTADUAL 

INDEPENDÊNCIA DA BAHIA  02 de julho  
(Sábado) 

Lei nº 9.093 de 
12/09/1995 

 
 
 

FERIADOS MUNICIPAIS 
 
A  designação  dos  Feriados  Municipais  é  de  competência  de  cada  Prefeitura;  
Os  Feriados Municipais  são  no máximo  04  (quatro)  ao  ano  em  cada Município;  
No município de Ilhéus são considerados os seguintes feriados: 
 

SÃO JORGE 
(Padroeiro de Ilhéus) 

23 de abril 
(Sábado) 

Lei nº 921 de 
10/03/1967 

 

DIA DA CIDADE  28 de junho 
(Terça‐feira) 

Lei nº 921 de 
10/03/1967 

 

N.SRA. DA VITÓRIA 
(Padroeira da Cidade) 

15 de agosto 
(Segunda‐feira) 

Lei nº 921 de 
10/03/1967 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
  
São  pontos  facultativos  tradicionais,  os  dias  consagrados  a  comemorações 
decorrentes de costumes populares ou religiosos, tais como, Carnaval, São João etc.  

Nessas datas, à míngua de  tipificação  legal como  feriados, a eventual dispensa do 
trabalho configura mera liberalidade patronal, pelo que não vinculam ou obrigam a 
iniciativa privada.  

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus em 04 de  janeiro de 2016, 481º 

da Capitania de Ilhéus e 134º de elevação à Cidade. 
 
 

JABES RIBEIRO  
PPrreeffeeiittoo  

 
 

RRIICCAARRDDOO  TTEEIIXXEEIIRRAA  MMAACCHHAADDOO  
SSeeccrreettáárriioo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo  
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 

GABINETE DO PREFEITO 

DDEECCRREETTOO  NNºº  008888//22001155  
  

Nomeia  Comissão  Técnica  de  Análise  e 
Aprovação de Regularização de Obras. 

 
 
O Prefeito do Município de  Ilhéus,  Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas através do artigo 72, inciso II, da Lei Orgânica, e o & 3º, 
do art. 67, da Lei Municipal nº 3.746/2015, 
 
 

D  E  C  R  E  T  A 
 
Art.  1º  ‐  Ficam  nomeados  para  compor  a  Equipe  Técnica  de  análise  e 

aprovação  de  regularização  de  obras  já  edificadas,  os  servidores:  FABIOLA 
SECCHIN  DE  SOUSA,  Gerente  ‐  Arquiteta,  ADILSON  SILVA  SITA,  Arquiteto, 
LUCILLE  OLIVEIRA  SANTOS,  Fiscal  de  Posturas  e  DIEGO  ANUNCIAÇÃO  DOS 
SANTOS, Topógrafo. 

 
Art. 2º ‐ A Comissão se reunirá quinzenalmente por, no mínimo, 02 (duas) 

vezes em cada mês. 
  
Art.  3º  ‐  Este  decreto  entra  em  vigor  a  partir  desta  data,  revogadas  as 

disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de  Ilhéus,  em  29 de dezembro de 

2015, 481º de Capitania e 134º de elevação à Cidade. 
 
 

JJAABBEESS  RRIIBBEEIIRROO  
PPrreeffeeiittoo  

  
RRIICCAARRDDOO  TTEEIIXXEEIIRRAA  MMAACCHHAADDOO  
SSeeccrreettáárriioo  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo    

  
AANNTTOONNIIOO  VVIIEEIIRRAA  

SSeeccrreettáárriioo  ddee  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ee  UUrrbbaanniissmmoo  
  


