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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS EDUARDO LENA

Graças a uma parceria entre a Secreta-
ria Municipal do Trabalho e Promoção So-
cial e a Associação Adriano Freitas de Edu-
cação, Saúde e Desporto, as aulas de Judô
para os alunos do Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil – PETI terão início
ainda nesta semana. A entrega simbólica dos
uniformes e tatame aconteceu nesta segun-
da-feira, 11, e contou com a presença de
alunos e professores da instituição.

A Secretaria repassou 100 Kimonos e
100 peças de tapete, que formarão dois ta-
tames no tamanho oficial de 50m² cada. As
aulas acontecerão durante a semana, nos
turnos matutino e vespertino e as turmas se-
rão compostas por 30 alunos.

Para o professor de judô, com 25 anos de
experiência, Adriano Freitas, esta consiste em
uma grande oportunidade, pois não foram
poucos os projetos sociais que formaram
grandes medalhistas no país. “Agora, nas
Olimpíadas de Pequim, a medalha de bronze
foi conquistada por uma atleta brasileira que
começou os treinos em um projeto social em

Aulas de Judô já são realidade no PETI

Brasília”, relembra Adriano, fazendo menção
à Ketlyn Quadros, primeira atleta brasileira,
do sexo feminino, a conquistar medalha na
categoria individual nos jogos.

O Secretário do Trabalho e Promoção
Social Ronney Sudré, chamou a atenção
dos alunos para a chance que estes estão
tendo. “Aproveitem a presença do pro-
fessor, valorizem o respeito e a discipli-
na. A gente só consegue alguma coisa na
vida, quando aprendemos a importância
desses dois valores”, ressaltou, aprovei-
tando para anunciar que, em breve, além
das aulas de judô, os alunos terão aulas
de capoeira e futebol.

A Associação de Judô Adriano Freitas é
regulamentada e reconhecida pela Confe-
deração Brasileira e pela Federação Baia-
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na de Judô, com isso, é possível que os alu-
nos que se destacarem no esporte, venham
participar de campeonatos, olimpíadas e
outras competições.

Para a aluna Rute dos Santos, (11
anos), que já pratica o esporte na associ-
ação, o judô auxiliou muito no seu apren-
dizado. “Antes eu só ficava em casa.
Depois do Judô, minha vida mudou, eu até
aprendo mais na escola”, disse Rute, con-
tente por saber que vai começar a prati-
car o esporte também no PETI, onde fre-
qüenta a mais de quatro anos.

A palavra Ju-dô é de origem japonesa e
tem um significado interessante: Ju=Suave
e Do=Caminho, ou seja, Suave Caminho.
“O judô é educação para a vida, e essa edu-
cação forma o cidadão”, finalizou Freitas.

PETI recebeu 100 kimonos e 100 peças de tatame para o início do projeto

‘Futuros
campeões’
fazem os
primeiros treinos
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 268, de 11 de agosto de 2008.

Exonera, a pedido, Diretora A, da Escola
Municipal Joaquim Neto

O Prefeito 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. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão símbolo CC2,
de Diretora A, da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª. Zeneide
Alves de Oliveira Romeiro,  lotada na Secretaria 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 269, de 11 de agosto de 2008.

Exonera, a pedido, Secretária
Administrativa

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH6, de
Secretária Administrativa, a Srª. Luana Soledade Lyra, 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 270, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Secretária Administrativa

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Secretária Administrativa, a Srª. Rosebele Martinelli Cardoso
Antunes Garcia, 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

TERMO DE POSSE

Ao décimo segundo dia do mês de agosto de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária
Administrativa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, símbolo NH6, a Srª. Rosebele Martinelli
Cardoso Antunes Garcia, CPF 652.915.736-00, RG 17.297.773-
3 SSP/SP, filha de Serafim Aparecido Cardoso e Antonia Martinelli
Cardoso, 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, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas

LEI Nº 801/08, DE 14 DE AGOSTO DE 2008.

“Abre crédito suplementar no limite de 3% do
orçamento Corrente e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a abrir crédito suplementar no limite de 3% (três por cento) do
valor do Orçamento corrente, percentual este, correspondente a
R$ 3.292.032,00 (Três milhões, duzentos e noventa e dois mil e
trinta e dois reais).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 271, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Psicóloga

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 Psicóloga, a Srª.
Romuzia Corado Setubal, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0320620.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Psicóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Romuzia Corado Setubal, CPF 698.346.365-
04, RG 06.418.477-34 SSP/BA, filha de Romualdo Rodrigues Setubal
e Alzira Corado Setubal, 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,
atendendo 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 Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi

PORTARIA GAB.  Nº 272, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Psicóloga

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 Psicóloga, a Srª.
Marília Silva Machado, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0304463.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Psicóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Marília Silva Machado, CPF 832.274.155-
34, RG 09.249.424-28 SSP/BA, filha de Adonai Machado Souza e
Eva Mendes da Silva Souza, 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, atendendo 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 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

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
Impedimentos 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rosebele Martinelli Cardoso Antunes Garcia
Empossada

lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de agosto de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Romuzia Corado Setubal
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 273, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Psicóloga

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 Psicóloga, a Srª.
Alessandra Cris Reis Nicolau, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0301112.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Psicóloga, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Alessandra Cris Reis Nicolau, CPF 086.304.697-57, RG
12.331.611-9 SSP/RJ, filha de Antônio Vieira Nicolau e Emilia Reis
Nascimento, 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, atendendo 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 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, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alessandra Cris Reis Nicolau
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 274, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Psicólogo

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 Psicólogo, o Sr.
Fábio de Azevedo Campos, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0300082.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Psicólogo, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Fábio de Azevedo Campos, CPF 959.028.805-
72, RG 05.667.244-64 SSP/BA, filho de José Hugo de Souza Campos
e Célia Maria Azevedo Campos, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fábio de Azevedo Campos
Empossado

Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marília Silva Machado
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 275, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Farmacêutico

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 Farmacêutico, o
Sr. Clécio Ribeiro Costa, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0310749.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Farmacêutico, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Clécio Ribeiro Costa, CPF 004.184.535-86,
RG 08.123.613-18 SSP/BA, filho de Valdison Florêncio Costa e
Maria Margarida Ribeiro Costa, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Clécio Ribeiro Costa
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 276, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Farmacêutico

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 Farmacêutico, o
Sr. Vilmar Ferreira de Moraes, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0302849.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Farmacêutico , homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Vilmar Ferreira de Moraes, CPF 249.006.804-
00, RG 274.558 SSP/MS, filho de Norberto Ferreira Neto e Rozirema
Nóvo de Moraes Ferreira, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vilmar Ferreira de Moraes
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 277, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Farmacêutico

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 Farmacêutico, o
Sr. José Augusto de Oliveira, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0319642.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Farmacêutico, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. José Augusto de Oliveira, CPF 822.359.455-
20, RG 08.897.680-72 SSP/BA, filho de Genésio José de Oliveira e
Terezinha Rosa de Oliveira, 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, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Augusto de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 278, de 12 de agosto de 2008.

Nomeia Farmacêutica

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 Farmacêutica, a
Srª. Carla Suelck Coimbra Brito Dias, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0305805.

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 décimo segundo dia do mês de agosto 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 Farmacêutica , homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Carla Suelck Coimbra Brito Dias, CPF
876.282.445-72, RG 15.789.692-71 SSP/BA, filha de Francisco
Carlos de Brito e Direne Rocha Coimbra Brito, 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, atendendo 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 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, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Carla Suelck Coimbra Brito Dias
Empossada


