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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

Na manhã de quinta-feira, 04, cerca de
50 estudantes de uma escola particular de
Barreiras conheceram as etapas de capta-
ção e tratamento da água distribuída na ci-
dade. Eles visitaram as duas estações da
Sanab responsáveis pela realização dos pro-
cessos. O engenheiro químico da empresa,
Volni Silva acompanhou os alunos passan-
do informações técnicas.

De acordo com Volni, esse trabalho edu-
cativo está só começando. “Nossa idéia é
preparar um filme para ser levado a todas
as escolas de Barreiras mostrando detalhes
sobre o tratamento da água”. Ele comple-
mentou dizendo que a Sanab pretende in-
vestir neste foco. “A gente vai estar sem-
pre à disposição das escolas. Na próxima
semana receberemos o Cefet”.

Durante a visitação os alunos acompa-
nharam o caminho que a água percorre des-
te a captação no Rio de Ondas, até o trata-
mento com os produtos especificados pela
Portaria 508 do Ministério da Saúde que ga-
rante a obtenção da água potável. “Achei
muito importante o trabalho da Sanab faz
porque faz com que a gente beba uma água
de qualidade em nossa casa”, falou a estu-
dante Priscila Carneiro, 10 anos.

Para a coordenadora pedagógica da es-
cola Leuza Ninke, conhecer os locais e as
etapas torna-se fundamental para a assimi-
lação dos conteúdos desenvolvidos durante
as aulas. “Nós estamos trabalhando um pro-
jeto de preservação ambiental  porque que-
remos que nossos alunos despertem mudan-
ças de atitude”.

A proposta, segundo a coordenadora

Estudantes conhecem etapas do
tratamento de água na SANAB

Vale a pena saber....
Água potável -  É a água que pode ser consumida sem riscos à saúde. Ela preen-

che todos os requisitos de natureza física, química e biológica, seguindo os padrões
estabelecidos pela legislação nacional e internacional. Por isso, deve-se, de preferên-
cia, utilizar a água tratada.

Fontes de Contaminação - A água de abastecimento passa por um tratamento
rigoroso e, somente depois, é distribuída para as residências, onde existem ligações
domiciliares. Alí, a água é armazenada em caixas d'água. É nessa etapa que pode
ocorrer a contaminação.

Também as nascentes, minas e cisternas, que são fontes de suprimento de água,
podem apresentar contaminação, seja por se localizarem na proximidade de fossas,
onde há grande presença de matéria orgânica, ou pelo acesso de animais, água de
chuvas ou outras fontes de contaminação e poluição.
Fonte:www.farmacia.ufmg.br/agua/informe.htm

é que os estudantes construam maquetes
dos pontos visitados e levem as informa-
ções obtidas aos demais alunos da escola

e a comunidade durante um de seminário
de conhecimento elaborado pela institui-
ção de ensino.

Os alunos conheceram a unidade de captação de água às margens do rio de Ondas

Na estação de
bombeamento os
alunos aproveitaram
para tirar dúvidas com
o Volni Silva,
engenheiro químico da
Sanab

A intenção é construir uma maquete com os
conhecimentos obtidos na visita
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 359, de 29 de agosto de 2008.

Nomeia Auditora Fiscal

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 Auditora Fiscal, a
Srª. Kelma Costa de Andrade Gonzaga, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300096.

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 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 Auditora Fiscal, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Kelma Costa de Andrade Gonzaga, CPF 709.068.405-
97, RG 07.619.834-06 SSP/BA, filha de Irenosvaldo Rodrigues de
Andrade e Irazinha Costa de Andrade, 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, 29 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Kelma Costa de Andrade Gonzaga
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 360, de 29 de agosto de 2008.

Nomeia Auditora Fiscal

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 Auditora Fiscal, a
Srª. Rita de Cássia Cardoso Carvalho Santana, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0304645.

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 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 Auditora Fiscal, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Rita de Cássia Cardoso Carvalho Santana, CPF
588.627.655-68, RG 07.178.654-60 SSP/BA, filha de João Paulo Viana
de Carvalho e Romilda Cardoso de Carvalho, 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, 29 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rita de Cássia Cardoso Carvalho Santana
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 363, de 29 de agosto de 2008.

Nomeia Auditor Fiscal

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 Auditor Fiscal,
o Sr. Kalesson Martins de Alencar, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0315934.

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 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 Auditor Fiscal, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Kalesson Martins de Alencar, CPF
932.861.185-34, RG 08.571.254-00 SSP/BA, filho Nivaldo Martins
dos Anjos e Iolanda Martins de Alencar, 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 agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Kalesson Martins de Alencar
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 366, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - História

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 Professora Nível
IV - História, a Srª. Kátia Luzia Soares Oliveira Souza,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0308273.

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 primeiro dia do mês de setembro 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 Professora Nível IV –
História, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Kátia Luzia Soares
Oliveira Souza, CPF 959.190.235-20, RG 07.104.771-98 SSP/BA,
filha de Brás Santos Oliveira e Jovelina Soares de Oliveira,
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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Kátia Luzia Soares Oliveira Souza
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 367, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - História

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 Professora Nível
IV - História, a Srª. Claudete Brianezzi, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0303022.

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 primeiro dia do mês de setembro 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 Professora Nível IV – História,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Claudete Brianezzi, CPF
919.168.369-68, RG 4.997.874-0 SSP/PA, filha de Carlos Brianezzi e
Maria Ignes Costa Brianezzi, 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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Claudete Brianezzi
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 368, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - História

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 Professora Nível
IV - História, a Srª. Ayala Maria Pereira Figueiredo, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320922.

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 primeiro dia do mês de setembro 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 Professora Nível IV – História, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Ayala Maria Pereira Figueiredo, CPF 675.585.425-
53, RG 08.040.881-87 SSP/BA, filha de Edgard Valverde Pereira e
Eunildes Conceição da Silva, 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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ayala Maria Pereira Figueiredo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 369, de 01 de setembro de 2008.

Nomeia Professor Nível IV - História

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 Professor Nível IV
- História, o Sr. Jackson Antônio da Cruz, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0306318.
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 182/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  209/2008

CONTRATANTE:  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 re-
presentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDRO-
SA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: LÉLIO GOMES DAS OLIVEIRA ,
CNPJ 08.751.957/0001-81, com endereço à Praça XV de Novem-
bro, nº 48 – Centro Histórico – Barreiras-BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de lanches,
para os cursistas participantes do Curso de Formação Continuada
dos Gestores e Secretários Escolares, oferecido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Barreiras, nos dias 13/08, 20/08, 27/08, 28/08, 03/09, 10/

09, 11/09, 18/09, 24/09, 25/09, 01/10, 02/10, 22/10, 02/11, 12/11, 26/
11 de  2008, nos dois turnos, através da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especifica-
ções presentes na solicitação de Despesas, e cardápio determina-
das pelo Município CONTRATANTE, parte integrante deste pro-
cesso.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Ativ. Educacionais;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –

Pessoa Jurídica;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de 4.400,00 (quatro mil
e quatrocentos reais), correspondentes à aquisição parcelada de
lanches para atender os cursistas, nos dias 13/08, 20/08, 27/08, 28/
08, 03/09, 10/09, 11/09, 18/09, 24/09, 25/09, 01/10, 02/10, 22/10, 02/
11, 12/11, 26/11 de  2008, que serão pagos, pelo CONTRATANTE
ao CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal emi-
tida pelo CONTRATADO, de acordo com a proposta de preço já
aprovada.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de
sua assinatura até o cumprimento das cláusulas contratuais.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunci-
ando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

Barreiras, 13 de agosto de 2008.

__________________________________
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

__________________________________
Lélio Gomes da Oliveira
CNPJ 08.751.957/0001-81

__________________________________
Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF 787.485.345-87

__________________________________
Samuel Rodrigues da Costa

CPF 095.600.764-34

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 primeiro dia do mês de setembro 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 Professora Nível IV – História,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jackson Antônio da Cruz, CPF
430.438.875-49, RG 02.450.394-06 SSP/BA, filho de Josefina Maria
da Cruz, 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, 01 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jackson Antônio da Cruz
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.

Eduardo Vencato Lena
Assessor 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

A Prefeitura Municipal busca sempre
investir na área social da cidade. Com esse
objetivo realizou uma série de ações que
beneficiaram o Conselho Tutelar de Bar-
reiras.

Criado por meio da lei de número 417/
98 de 24 de setembro de 1998, o Conse-
lho Tutelar está vinculado administrativa-
mente à Secretaria do Trabalho e Promo-
ção Social.

As ações aconteceram nas últimas se-
manas e contaram com melhorias estru-
turais e operacionais, visando facilitar o
desempenho de suas funções. Entre elas,
zelar e fazer cumprir os direitos da Cri-
ança e do Adolescente, conforme os prin-
cípios estabelecidos pelo Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente (ECA).

As melhorias começaram com repa-
ros nas áreas que foram atingidas por um
incêndio, a restauração da rede elétrica e
a disponibilização de alguns móveis para
a sede.

Além disso, o órgão foi contemplado
com um canal gratuito de comunicação
com a população através do telefone
08002840027.

A disponibilização desse número para
ligações gratuitas viabilizará maior inte-

Prefeitura de Barreiras investe em
melhorias para o Conselho Tutelar

ração entre comunidade e o Conselho
Tutelar.

Com o 0800 a comunidade poderá in-
formar e denunciar aos conselheiros, his-
tórias de violência e abusos sexuais em
que crianças ou adolescentes tiveram seus
direitos ameaçados, violados por ação ou
omissão da sociedade, ou por falta ou
omissão dos pais ou responsáveis.

Outro grande avanço foi o passe livre
em transportes coletivos para os conse-
lheiros tutelares em serviço, garantido
através da lei número 798/2008 de 01 de
agosto deste ano.

O uso da carteira de conselheiro é pes-
soal e intransferível, não podendo o con-
selheiro fazer uso do passe livre fora de
suas atividades institucionais, sob pena de
perda do mandato.

Por intermédio da lei 799/08, de 01 de

agosto deste ano, os conselheiros tutela-
res também foram beneficiados com au-
mento salarial, passando de R$ 415,00
(quatrocentos e quinze reais) para
R$649,30 (seiscentos e quarenta e nove
reais e trinta centavos), não podendo tal
remuneração exceder o valor pago ao
funcionalismo de nível médio equivalente
com carga horária de 40 horas, tendo
como índice de reajuste o percentual dado
aos servidores públicos municipais.

De acordo com o Secretário do Tra-
balho e promoção Social,Roney Sudré
“proporcionar melhores condições de tra-
balho em amplo sentido, é um modo de
fortalecer cada instituição que compõe a
rede de assistência social de Barreiras,
solidificando, assim, o efetivo amparo so-
cial proporcionado pelo município aos ci-
dadãos”.

O Excelentíssimo Prefeito de Barreiras, Saulo Pedrosa, convida Vossa Senhoria
e familiares para comparecerem a Audiência Pública do Município, que tem por
objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre
de 2008, da Prefeitura Municipal de Barreiras à toda população barreirense.

A solenidade será realizada no dia 24 de setembro de 2008, às 19:30 horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Barreiras.

CONVITE

O Conselho Tutelar funciona na Rua Silva Jardim, nº. 354


