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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A prefeitura municipal de Barreiras co-
meçou, esta semana, a imunização de crian-
ças de zero a cinco anos contra a Poliomieli-
te. Esta é a segunda etapa da campanha que,
no próximo sábado, 09, terá o dia “D”.

Nos postos de saúde da cidade a imuni-
zação já começou, as equipes estão traba-
lhando para que todas as crianças da cidade
recebam as gotinhas. A Secretaria de Saúde
disponibilizou outras três equipes que estão
percorrendo toda a zona rural de Barreiras
para que 13.157 crianças sejam vacinadas.

A responsável pelo Programa de Imuni-
zação, Isabel dos Apóstolos, reforça que, ao
levar a criança para vacinar, é importante
não esquecer o cartão de vacinação. “O
cartão é um documento que revela as con-
dições de saúde da criança. É fundamental
que esteja sempre atualizado”, diz.

A coordenadora acredita que a consci-
entização dos pais é ponto decisivo para o
êxito da campanha. “O poliovirus ainda não
foi erradicado no mundo, havendo o risco
dele se re-introduzir no Brasil, por isso, é
necessário que todas as crianças sejam va-
cinadas”. Ela lembra, ainda que, quem to-
mou primeira dose da vacina deve tomar
também essa nova dose.

Crianças resfriadas, com diarréia, vômi-
to, crises de asma podem tomar a vacina
sem problemas, ela não tem contra-indica-
ção, só não é aconselhada se a temperatura
estiver acima de 38º.

Atenção Adultos
Já começou, também, em todos os postos

de saúde, a imunização de homens e mulhe-
res de 20 a 39 anos, contra a Rubéola. A meta
da Secretaria de Saúde é vacinar 51.976 bar-
reirenses. A vacina só não pode ser aplicada
em mulheres grávidas ou com suspeita de gra-
videz. Existem evidências e tem sido demons-
trado que a vacina não provoca deformações
no feto. No entanto, a título de precaução e
no sentido de evitar associação indevida en-
tre o uso da vacina e eventos coincidentes
que ocorram durante a gestação, a mulher só
deverá receber a vacina contra a rubéola após

Barreiras contra a Paralisia
Infantil e Rubéola

o parto.
A vacinação será indiscriminada, ou seja,

todos serão vacinados, independente de ter
tomado a vacina anteriormente ou de ter tido
a doença. No total, serão cerca de 70 mi-
lhões de pessoas a receber a vacina contra
a rubéola em todo País.

Até a semana epidemiológica 52 de 2007, foram confirmados surtos de rubéola em
20 (74%) estados e em 577 (10,3%) dos municípios, perfazendo um total de 8.683
casos confirmados. Esses casos estão distribuídos: 1.698 no Rio de Janeiro, 212 em
Minas Gerais, 472 no Distrito Federal; 342 no Ceará, 73 no Espírito Santo, 2852 no Rio
Grande do Sul, 452 na Paraíba, 284 em Goiás, 1.659 em São Paulo, 90 em Santa
Catarina, 63 no Paraná, 11 no Rio Grande do Norte, 50 em Pernambuco, 7 no Mara-
nhão, 43 em Alagoas, 209 na Bahia, 95 em Mato Grosso, 35 em Tocantins e 23 em
Mato Grosso do Sul.

A faixa etária mais acometida em ambos os sexos é a de 20 a 29 anos de idade com
4.507 (52%) dos casos, seguida pelas faixas etárias de 30 – 39 anos com 1.634 (18,9%)
e de 12 - 19 anos com 983 (11,5%) casos confirmados. A concentração dos casos de
rubéola permaneceu na população masculina e na faixa etária de 20 a 29 anos.

Fonte: portal.saude.gov.br

Ao ser vacinado, a informação será re-
gistrada na caderneta de vacinação, bem
como será fixado um adesivo no documen-
to pessoal para identificar que foi vacinado
na campanha. Estes documentos devem
estar sempre à mão como comprovante da
história vacinal.

SURTOS DE RUBÉOLA NO BRASIL  2007/08
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 225, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Especialista em Educação

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 e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, 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 Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Especialista em Edu-
cação, a Srª. Ana Cristina dos Santos Ribeiro, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0314244.

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Especialista em Educação, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Ana Cristina dos Santos Ribeiro, CPF 957.079.215-
91, RG 08.345.545-00 SSP/BA, filha de José Wilson Ribeiro e Cleoni-
ce dos Santos Ribeiro 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, aten-
dendo 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 pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo 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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ana Cristina dos Santos Ribeiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 235, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médica Otorrinolaringologista

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médica Otorrino-
laringologista, a Srª. Claudia Cristina Maia Baptista, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0301720.

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 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Médica Otorrinolaringologista, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Claudia Cristina Maia Baptista, CPF
668.435.375-53, RG 04.752.284-48 SSP/BA, filha de Zerivaldo
Monteiro Maia e Avani Albuquerque Maia, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes 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 De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Claudia Cristina Maia Baptista
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 236, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Fisioterapeuta

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, 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 Fisioterapeuta, o Sr.
Alessandro Pedrosa Vieira de Mello, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0301536.

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.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Fisioterapeuta, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Alessandro Pedrosa Vieira de Mello, CPF
731.807.935-20, RG 514.111.720 SSP/RJ, filho de Nizan Pedrosa
Vieira de Mello e Jenner Vieira de Mello, 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 pelo Exmo. Sr. Prefeito  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 pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alessandro Pedrosa Vieira de Mello
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 237, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médico Urologista

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, 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 Médico Urologista,
o Sr. Marco Antônio Andrade, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0300565.

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.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Urologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Marco Antônio Andrade, CPF
539.765.096-04, RG 30847692-X SSP/SP, filho de Sebastião
Eduwiges de Andrade e Neiva Lopes de Andrade, 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 pelo Exmo. Sr. Prefeito  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 pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marco Antônio Andrade
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 238, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médico Urologista

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, 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 Médico Urologista,
o Sr. Tarlis Fabrício Sabadin, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0300933.

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.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Urologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Tarlis Fabrício Sabadin, CPF
915.033.969-91, RG 2137040 SSP/SC, filho de Leodi Henrique
Sabadin e Neusa Ena Sabadin, 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 pelo Exmo. Sr. Prefeito  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 pelo
Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Tarlis Fabrício Sabadin
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 239, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médico Urologista

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, 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 Médico Urologista,
o Sr. Glauber Paraízo Leite Pereira, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0313067.

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.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Urologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Glauber Paraízo Leite Pereira,
CPF 677.890.995-15, RG 07114974-00 SSP/BA, filho de Antônio
Manoel Pereira e Urânia Maria Paraizo Leite Pereira, 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 pelo Exmo. Sr. Prefeito  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 pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Glauber Paraízo Leite Pereira
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 06 de agosto de 2008        ANO 4  -  Nº 744

PORTARIA GAB.  Nº 240, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Odontólogo

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Odontólogo, o Sr.
Eric Jean Gonçalves Dias, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0313385.

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 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Odontólogo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Eric Jean Gonçalves Dias, CPF 264.281.738-59, RG 28.733.732-
7 SSP/SP, filho de Gilvan Gonçalves Dias e Maria das Dores Freitas
Dias, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acú-
mulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eric Jean Gonçalves Dias
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 241, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Odontólogo

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Odontólogo, o Sr.
Alexandre Martins Seixas, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0307732.

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 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Odontólogo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr. Alexandre Martins Seixas, CPF 782.576.895-72, RG
75.854.88-00 SSP/BA, filho de João Alexandre Alves Seixas e So-
nia Guiomar Martins Seixas, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOS-
SADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alexandre Martins Seixas
Empossado
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

O II Módulo do Curso de Formação Con-
tinuada aconteceu ontem, 05, e trouxe para
o encontro discussões sobre a Agenda do
Diretor, Plano de Desenvolvimento Escolar
(PDE) e o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB). Participam do
curso 44 diretores da rede municipal.

O primeiro encontro com os gestores co-
meçou no dia 16 de junho e tem como obje-
tivo discutir, através da Formação Continu-
ada, o processo de profissionalização dos
gestores escolares, bem como proporcionar
oportunidades de formação pessoal e pro-
fissional dos secretários da rede municipal
de ensino, a partir de diferentes perspecti-
vas teóricas e metodológicas.

Para a coordenadora de ensino e ação
pedagógica Patrícia Lopes, a abordagem so-
bre o PDE faz referência aos dados do IDEP,
pois, as escolas que tiveram o índice abaixo
da média, receberão recursos para que os
pontos fracos sejam trabalhados, visando
uma mudança de quadro nos próximos índi-
ces. Em Barreiras, 13 escolas receberam
este recurso, porém, para poder utilizá-lo,
as escolas devem apresentar o PDE, até
novembro do corrente ano.

O município, em geral, conseguiu atingir
um índice surpreendente de 3.4, que estava
previsto para ser atingido apenas em 2011.

Gestores escolares participam do II Módulo
do Curso de Formação Continuada

“Esse índice é muito satisfatório, mas só
conseguimos graças ao empenho da Secre-
taria Municipal de Educação, que tem in-
vestido na capacitação continuada de ges-
tores, professores e funcionários das esco-
las municipais e este encontro é a prova dis-
so”, ressalta Patrícia.

O próximo módulo está previsto para o
dia 27. Segundo a diretora da Escola Tarcílio
Vieira de Melo, Fátima Marino, cada curso é
um novo aprendizado. “Já participei de vári-

os outros encontros e o aprendizado é cons-
tante, tudo que aprendemos no curso, contri-
bui na nossa prática”, disse Fátima.

Próximos Encontros:

FOTO WASHINGTON LUIZ

Iara Xavier dos Santos, secretária
de educação


