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O Governo Municipal promove por meio
do Centro de Controle de Zoonoses um tra-
balho contínuo de prevenção ao calazar, do-
ença que acomete cães e é transmitida ao
homem através da picada do mosquito palha.

“O nosso foco é a saúde pública, por isso,
não medimos esforços para que a popula-
ção de Barreiras receba sempre a presta-
ção de um bom serviço. A Secretaria de
Saúde realiza campanhas constantes de pre-
venção a diversas doenças”, disse o Pre-
feito Saulo Pedrosa.

Os agentes do Centro de Controle reco-
lhem de forma constante amostras de san-
gue de cães, para a realização de exames
laboratoriais, além da promoção de um tra-
balho educativo nas escolas municipais.

Os sinais mais comuns do Calazar são
falta de pelo ao redor dos olhos, feridas na

Prefeitura de Barreiras realiza combate ao calazar

ponta das orelhas e no focinho, crescimen-
to exagerado das unhas, emagrecimento,
apatia, febre, sangramento nasal ou oral,
aumento do abdômen por causa do aumen-
to de órgãos (baço e fígado), além de pro-
blemas renais.

“É  de grande importância que toda a
população esteja atenta, e verifique se os
seus animais estão com algum sintomas da

doença, caso estiver o proprietário deve
imediatamente entrar em contato com os
agentes do Centro de Controle, para que
seja realizado o exame no animal”, disse o
Prefeito Saulo Pedrosa.

Para obter maiores informações sobre as
formas de combate ao Calazar, a população
pode entrar em contato com o Centro de Con-
trole de Zoonoses, através do 3613-6700.

Em 2007 a prefeitura de Barreiras iniciou a implantação do projeto de asfaltamento
da Rua José Bonifácio até o Bairro Sombra da Tarde, num total de  3,5 km de extensão.

Com a realização desta obra, muitos barreirenses foram beneficiados,
principalmente através da implantação de novas linhas de ônibus, que integrarão o
Loteamento Mimoso, Bairro Santa Luzia, Vila Nova, Novo Horizonte e Loteamento
Bandeirantes ao centro da cidade.

A implantação das novas linhas de ônibus: 10 (Vila Nova/HO) e 12 (Lot.
Bandeirantes/Vila Rica), ocorreu hoje, às 08horas, por meio de um ato simbólico,
em frente a Escola Municipal Santa Luzia.

Novas linhas de ônibus irão beneficiar população carente

Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses recolhem constantemente amostras de san-
gue dos cães para realização de exames

Na edição nº 604 do Diário Oficial de segunda-feira, 07/01/08, na matéria intitula-
da  “Definida as datas das provas do concurso público”, houve uma informação
equivocada, as provas do dia 20/01 (Nível Superior, Professor nível 1, e Nível Funda-
mental), serão aplicadas das 14 às 18h, já as provas do dia 27/01 (Nível Médio), serão
aplicadas das 08 às 12h.

ERRATA
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-A
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS e a Sra. ANA MA-
RIA PORTO NASCIMENTO para a pres-
tação de serviços educacionais no Curso de
Formação Inicial dos Alfabetizadores, desti-
nado a capacitação dos profissionais da Edu-
cação Municipal de Barreiras.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de di-
reito público interno, inscrito no CNPJ. sob nº13.654.405/
0001-95, com sede na cidade de Barreiras na Av. Clériston
Andrade, 729, Centro, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a Sra. ANA
MARIA PORTO NASCIMENTO, brasileiras, casada, mes-
tre em educação, portadora do RG nº.705414 e CPF
nº.240.102.861.72, residente e domiciliada à Travessa Mare-
chal Deodoro, nº 26, Bairro Centro, Barreiras/BA, doravante
denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o pre-
sente contrato de Prestação de Serviços para ministrar aulas
Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores aos profissio-
nais da Educação Municipal de Barreiras, de acordo com a
Lei Federal n° 8.666/93, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão minis-
tradas pela Srª. ANA MARIA PORTO NASCIMENTO no
Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores, destinado a ca-
pacitação dos profissionais da Educação de Jovens e Adultos do
Programa Brasil Alfabetizado, em Barreiras. O programa será
desenvolvido em novembro de 2007 com carga horária de dez
horas/aula, tendo como temáticas: “Vivência da matemática no
cotidiano”, “Estratégias de ensino da matemática”, “Jogos em sala
de aula”. O curso será realizado na Escola Municipal de Informá-
tica, situado à Praça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Bar-
reiras/BA.

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CON-
TRATADA, para realização do curso o material didático. Deven-
do a CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizadora
do Curso na Secretaria Municipal de Educação, digitado, em fonte
Times New Roman, nº 12, no prazo de dez dias antes da data de
realização do curso, para a impressão e/ou encadernação do
mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE
PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 800,00 (oitocen-

tos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.
§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATADA as despesas
decorrentes de deslocamento (passagens), hospedagem e alimen-
tação, para os profissionais vindos de outras localidades.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 10 (dez) horas
de encontros presenciais e registros escritos, custando a hora/
aula R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros escritos serão analisa-
dos/corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secreta-
ria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato cor-
rerão por conta da Lei Orçamentária do Município de Barreiras,
à conta da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do
Ensino Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERA-
ÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos nos arts.
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 este Contrato poderá ser
rescindido ainda:

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste
termo, de tal forma que não subsista condições para a continui-
dade do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem
inconveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores
por parte da CONTRATANTE ou pela CONTRATADA acar-
retará às partes o direito de rescindir o presente contrato de ple-
no direito, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.
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CLÁUSULA SÉTIMA -  DO FORO

As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente
obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta os
seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 05 de novembro de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa de Almeida

___________________________________
ANA MARIA PORTO NASCIMENTO

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 058-D
Processo Inexigibilidade de Licitação nº 058/2007

Contrato que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE BARREIRAS  e a Sra. CARLA
TARTARI LEÃO para a prestação de servi-
ços educacionais no Curso de Formação Ini-
cial dos Alfabetizadores, destinado a capaci-
tação dos profissionais da Educação Munici-
pal de Barreiras.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ. sob nº13.654.405/0001-95,
com sede na cidade de Barreiras na Av. Clériston Andrade, 729,
Centro, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Dr.
Saulo Pedrosa de Almeida, doravante denominado CONTRA-
TANTE , e, de outro lado, a Sra. CARLA TARTARI LEÃO,
brasileira, especialista em Educação Infantil pela UNEB - Uni-
versidade do Estado da Bahia e especialista em Psicopedagogia
pela UYAHNA Instituto de Educação Superior, portadora do RG
nº.0649758277 e CPF nº.675.612.685-72, residente e domicili-
ada à Av. Guiomar Porto, nº 553, Bairro Centro, Barreiras/BA,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, firmam

o presente contrato de Prestação de Serviços para ministrar au-
las no Curso de Formação Inicial dos Alfabetizadores aos profis-
sionais da Educação Municipal de Barreiras, de acordo com a
Lei Federal n° 8.666/93, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aulas que serão minis-
tradas pela Srª. CARLA TARTARI LEÃO no Curso de For-
mação Inicial dos Alfabetizadores, destinado a capacitação dos
profissionais da Educação de Jovens e Adultos do Programa Brasil
Alfabetizado, em Barreiras. O programa será desenvolvido em
novembro de 2007 com carga horária de cinco horas/aula, tendo
como temáticas: “Alfabetização e Letramento”, “Construção da
língua escrita”, “Função social da leitura e da escrita”. O curso
será realizado na Escola Municipal de Informática, situado à Pra-
ça Amphilóphio Lopes, Centro Hirtórico, Barreiras/BA..

§ 1º - A CONTRATANTE colocará à disposição da CON-
TRATADA, para realização do curso o material didático. Deven-
do a CONTRATADA apresentá-lo à Comissão Organizadora
do Curso na Secretaria Municipal de Educação, digitado, em fonte
Times New Roman, nº 12, no prazo de dez dias antes da data de
realização do curso, para a impressão e/ou encadernação do
mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE
PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R$ 400,00 (quatro-
centos reais), sendo pago pela CONTRATANTE.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§2º - Correrão por conta da CONTRATADO as despesas
decorrentes de deslocamento (passagens), hospedagem e alimen-
tação, para os profissionais vindos de outras localidades.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARGA HORÁRIA

A Carga horária que deverá ser cumprida é de 5 (cinco) horas
de encontros presenciais e registros escritos, custando a hora/
aula R$ 80,00 (oitenta reais). Os registros escritos serão analisa-
dos/corrigidos pela CONTRATADA e encaminhados à Secreta-
ria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato cor-
rerão por conta da Lei Orçamentária do Município de Barreiras,
à conta da seguinte programação:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;
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Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do
Ensino Fundamental;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física;

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E DA ALTERA-
ÇÃO

Reconhecidos os direito da administração, previstos nos arts.
77 a 80 da Lei Federal n° 8.666/93 este Contrato poderá ser
rescindido ainda:

I. pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste
termo, de tal forma que não subsista condições para a continui-
dade do mesmo;

II. pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem
inconveniente o prosseguimento de sua execução.

O descumprimento de qualquer uma das cláusulas anteriores
por parte da CONTRATANTE ou pela CONTRATADA acar-
retará às partes o direito de rescindir o presente contrato de ple-
no direito, independentemente de qualquer interpelação judicial
ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA-  DO FORO
As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutua-
mente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas,
para que surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 05 de novembro de 2007.

___________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida

___________________________________
CARLA TARTARI LEÃO

Contratada

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE EN-
GENHARIA

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2007

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA, QUE CELE-
BRAM, O MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS E A EMPRESA PR-SERV SERVI-
ÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA NA FOR-
MA E PELO PRAZO QUE ESPECIFICA,
POR FORÇA E EM OBSERVÂNCIA AO
QUE CONSTA DO PROCESSO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2007,
QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE
CONTRATO.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurídica de
direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/
0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston
Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representa-
do por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA, doravante denominado CONTRATANTE, e a
pelo outro lado, a empresa PR-SERV SERVIÇOS E CONS-
TRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ
nº 04.299.861/0001-73, inscrição estadual nº 069.613.260,
com endereço à Av. José Bonifácio, nº 1492, Bairro Vila Bra-
sil, CEP 47.801-230 – Barreiras BA, neste ato representado
pelo seu sócio Sr. PEDRO ROCHA FILHO, brasileiro, di-
vorciado, Engenheiro Civil Sanitarista e de Segurança, CREA
nº 8.559-D, 3ª região, CPF: 094.535.395-20, RG: 887.506-
55 SSP/BA, residente e domiciliado à rua da Graviola, 327,
Edf. Marina Di Nápoli, apt. 502, Caminho das Árvores, na
cidade de Salvador-BA, doravante denominada CONTRA-
TADA, conforme lhes permite  a Lei 8.666/93,  têm justo e
contratado o que se segue e que mutuamente aceitam, medi-
ante as cláusulas e condições seguintes:

I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OJBETO

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de servi-
ços de engenharia para mudança e recomposição da rede de dre-
nagem pluvial na Rua Alberto Coimbra com a Rua Capitão Ma-
noel Miranda, Centro, compreendendo mão-de-obra e materiais
necessários à execução dos serviços, tudo conforme Proposta e
Planilha Orçamentária e demais especificações contidas no Pro-
cesso de Dispensa de Licitação nº 103/2007 que, independente-
mente de transcrição, integram o presente Contrato.

II – CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
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conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

ÓRGÃO: 02.11 – Secretaria de Infra-estrutura e Serviços
Públicos

ATIVIDADE: 18.541.036.2.153 – Apoio as ações de Infra-
estrutura urbana

ELEMENTO: 4.4.9.0.51 – Obras e Instalações.

III – CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ 8.072,83 (oito mil e
setenta e dois reais e oitenta e três centavos), que serão pagos
conforme medição da obra.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já
estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de trans-
portes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando esta-
belecido que esse intervalo de tempo não será considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV – CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Contra-
to, mediante solicitação formal da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos, e serão executados até sua total
conclusão.

V – CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de sua
assinatura até a completa execução dos serviços.

VI – CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRA-
TADA

Sem prejuízo de outros encargos decorrentes da Lei, consti-
tuem obrigações da CONTRATADA, na execução dos serviços
do objeto deste contrato:

a) Executar os serviços contratados de acordo com o objeto
pactuado.

b) Atender a todas as despesas que se fizerem necessárias

decorrentes de assistência médica do seu pessoal, seguro contra
acidentes no trabalho e demais exigências das leis trabalhistas e
previdenciárias, bem como, impostos, taxas e quaisquer outros
encargos fiscais determinados pela legislação em vigor.

c) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção da prestação dos ser-
viços contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da
Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstân-
cias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (qua-
renta e oito horas), após a sua ocorrência.

VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME E DA FOR-
MA DE EXECUÇÃO

O regime de execução do presente contrato é de prestação
total dos serviços.

§ Único - O recebimento do objeto deste Contrato, se con-
cretizará após adotados pela Contratante, todos os procedimen-
tos do art. 73, da Lei 8.666/93, no que couber, sujeitando-se a
CONTRATADA, à penalidade prevista na Cláusula VIII, do Art.
78, em caso de inexecução do contrato sem prejuízo de eventuais
perdas e danos.

VIII – CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

O CONTRATANTE e o CONTRATADO obrigam-se a res-
peitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condi-
ções, sendo responsabilizados por qualquer descumprimento das
mesmas.

§1º   - Fica estabelecida a título de clausula penal, multa de
30% (trinta por cento), do valor total do contrato para o caso de
sua inexecução, sem prejuízo da restituição do valor do contrato
caso já tenha havido o pagamento, e a reparação dos danos de-
correntes da inexecução quando não haja motivo de força maior,
aceita pela parte prejudicada.

§2º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento da parte do serviço que tenha sido realizado, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente exis-
tentes.

IX – CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua
rescisão, com as conseqüências contratuais e as prevista na
Lei Nº 8.666/93.

O Contratante poderá rescindir administrativamente o Con-
trato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único – Nas hipóteses de rescisão com base nos
incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe a Contratada
direito a qualquer indenização.
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X – CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 22 de novembro de 2007.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

PR- Serv. Serviços e Construções Ltda
Pedro Rocha Filho

Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 001, de 02 de Janeiro de 2008.

Exonera a pedido Chefe do Setor de
Educação Infantil

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art.1º Exonerar a pedido do Cargo em Comissão NH6, Setor
de Educação Infantil, a Srª Vanja Izabel da Cruz Coité, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º 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.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 002, de 03 de Janeiro de 2008.

Nomeia para o Setor de Educação Infantil

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
Setor de Educação Infantil, a Srª Carla Patrícia Silva, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art.2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista 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.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de Janeiro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo em Comissão do Setor de Educação Infantil
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
símbolo NH6, a Srª Carla Patrícia Silva, CPF 998.072.465-04,
RG 09.684.546-58 SSP/BA, filha de Glinário Silva e Maria Elita
Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como  obede-
cendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de Janeiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Carla Patrícia Silva
Empossada


