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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 Projeto 2ª Primavera dos Museus, rea-
lizado pela Secretaria de Educação, através
da Coordenação de Cultura, deu início nesta
segunda-feira, 08, às atividades de visitação
e palestras, que nesta semana estão sob a res-
ponsabilidade de professores da Faculdade São
Francisco de Barreiras (FASB).

Ministrada pelo professor Roberto Mar-
den Lucena, a primeira palestra teve por tema
O Sentido da Comunicação Social na Prática

2ª Primavera dos Museus inicia suas atividades

Social e foi dirigida a aproximadamente 50
alunos do Colégio Estadual Antonio Geraldo.
O projeto realizado em setembro tem por ob-
jetivo celebrar o início da primavera e come-
morar datas relevantes à área de Comunica-
ção: 02 – repórter fotográfico, 18 – Dia da
televisão, 21 – Dia do rádio, 25 – Dia da radi-
odifusão. O público alvo são todos os alunos
da rede pública e particular de ensino.

“Este projeto enaltece a função da comu-
nicação na sociedade, tenho convicção que
nossos alunos voltarão com muito conheci-
mento agregado e serão multiplicadores do
que estão aprendendo aqui”, ressaltou a dire-
tora do Colégio Antonio Geraldo, Isa Márcia
de Souza.

Além da FASB, são parceiros da Prima-
vera dos Museus, a Rádio Barreiras e FM Lí-
der e a TV Oeste. Durante todo o mês de
setembro, representantes destas instuições
farão mini-cursos e palestras aos alunos da
rede de ensino, no Palácio das Artes.

Para o professor Marden Lucena, o pro-
jeto oportuniza uma aproximação dos
diferentes atores sociais, especialmente os
estudantes do ensino médio, com uma gama
de assuntos relacionados à produção de co-
nhecimento, identidade cultural e memória
sócio-histórica da cidade de Barreiras. “A inici-

ativa da Coordenadoria de Cultura da Secre-
taria Municipal de Educação representa um
compromisso com a informação qualifica-
da, sendo esta favorável à mudança de atitu-
de e de percepção por parte dos futuros pro-
fissionais e cidadãos de hoje, acerca do que
aconteceu  e acontece em nossa cidade”,
destacou.

O Projeto - A 2ª Primavera dos Museus
faz parte do calendário do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), onde o Museu Municipal Napoleão
de Mattos Macedo, é cadastrado deste o ano
de 2007.  Em Barreiras, a programação acon-
tecerá durante todo o mês, com atividades
como exposição de objetos relacionados ao
tema central: “Museus e o Diálogo Intercul-
tural”, visitação monitorada, exibição de fil-
mes e realização de oficinas.

Acompanhe a programação:

Dias: 08 e 12/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde - Palestras e oficinas com profissio-
nais do Curso de Comunicação Social da
FASB:
09/09 – Comunicação, Publicidade e compor-
tamento do consumidor
10/09 – Comunicação frente às novas mídias
11/09 – Estilo de Propaganda
12/09 – Comunicação e Política
Dias: 15 e 19/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde - Palestras e oficinas com profissio-
nais da imprensa televisiva local – TV Oeste
Dias: 19 e 26/09
I Mostra de Pintura a Óleo do Ateliê da Artis-
ta Plástica Julita Rodrigues
Exibição de Filmes – Turismo e Meio Ambi-
ente
Dias: 22 e 26/09
Manhã - Visitação monitorada
Tarde - Palestras e oficinas com profissio-
nais das Organizações Antônio Balbino
- Sistema de Comunicação – Rádio Barreiras
e FM Líder

Durante esta semana, professores do curso de Comunicação Social da Fasb ministrarão
palestras e oficinas na 2ª Primavera dos Museus
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 385, de 02 de setembro de 2008.

Designa Secretário administrativo, para res-
ponder interinamente pela Tesouraria, duran-
te o período de férias da titular.

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. 47 da Lei
Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005 e o Art. 39 da
Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º- Designar, Secretário Administrativo – Sr. Paulo Henri-
que Barros, matrícula 2932, para responder interinamente pela te-
souraria, durante o período de férias da titular, com efeito para o
período de 01/09/2008 à 30/09/2008.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma previs-
ta 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 revoga as dispo-
sições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 390, de 03 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Pú-
blico, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 Excluir o Sr. Glaicon Arantes Guedes de Oliveira, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0301962, para o cargo de
Fiscal de Tributos.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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

PORTARIA GAB.  Nº 378, de 02 de Setembro de 2008.

Nomeia Inspetor de Saneamento

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 Inspetor de
Saneamento, o Sr. Cleiton Cardoso dos Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0319241.

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 segundo 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 Inspetor de Saneamento, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Cleiton Cardoso dos Santos, CPF 789.034.325-
68, RG 09.347.036-39 SSP/BA, filho Valdemar Ferreira dos Santos e
Maria Batista Cardoso, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cleiton Cardoso dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 379, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Inspetor de Saneamento

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 Inspetor de
Saneamento,  o Sr. Josias Pereira de Almeida, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0318060.

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 segundo 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 Inspetor de Saneamento,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Josias Pereira de Almeida,
CPF 010.408.055-82, RG 12.825.100-02 SSP/BA, filho Valmiro
Pereira de Almeida e Corina Maria de Almeida, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Josias Pereira de Almeida
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 380, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Laboratório

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 Auxiliar de
Laboratório, a Srª. Maria Luiza Sales da Paz, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320492.

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 segundo 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 Auxiliar de Laboratório,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria Luiza Sales da Paz, CPF
461.927.511-53, RG 06.528.207-86 SSP/BA, filha de Isaias Sales e
Miraci Maria de 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 Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Luiza Sales da Paz
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 381, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Laboratório

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 Auxiliar de
Laboratório,  a Srª. Danielle Cristina Pereira dos Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0306989.

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 segundo 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 Auxiliar de Laboratório
o, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição
nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Danielle Cristina Pereira
dos Santos, CPF 015.796.025-09, RG 11.742.019-08 SSP/BA, filha
de Vanda Pereira dos Santos, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Danielle Cristina Pereira dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 382, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Laboratório

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 Auxiliar de
Laboratório, a Srª. Gedilce Oliveira de Araújo, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0307668.

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 segundo 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 Auxiliar de Laboratório
o, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição
nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Gedilce Oliveira de Araújo,
CPF 508.530.401-25, RG 13.299.891-20 SSP/BA, filha de Raimundo
Gregório de Araújo e Maria Batista 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gedilce Oliveira de Araújo
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 383, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Laboratório

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 Auxiliar de
Laboratório, a Srª. Lindalva de Almeida Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0315719.

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 segundo 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 Auxiliar de Laboratório
o, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição
nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Lindalva de Almeida Silva,
CPF 941.913.525-04, RG 08.582.114-40 SSP/BA, filha de Manoel
da Cruz Almeida  e Lindaura de Souza Almeida, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lindalva de Almeida Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 384, de 02 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Laboratório

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 Auxiliar de
Laboratório, a Srª. Iole Neri de Oliveira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0315821.

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 segundo 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 Auxiliar de Laboratório
o, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição
nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Iole Neri de Oliveira, CPF
976.121.895-34, RG 09.945.319-31 SSP/BA, filha de Nilza dos Reis
Neri, 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, 02 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iole Neri de Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 386, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 Fiscal de
Tributos, o Sr. Emerson Romeu Mendonça Mineiro Pereira,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0304725.

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 terceiro 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 Fiscal de Tributos,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Emerson Romeu Mendonça
Mineiro Pereira, CPF 964.075.145-68, RG 08.655.053-57 SSP/
BA, filho Edvaldo Joaquim Pereira e Zélia Mendonça Mineiro
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, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Emerson Romeu Mendonça Mineiro Pereira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 387, de 03 de setembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 Complemen-
tar 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 Fiscal de Tribu-
tos, o Sr. Ivan Gonçalves dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0302923.

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 terceiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr. Ivan Gonçalves dos Santos, CPF 018.408.315-02,
RG 12.106.342-95 SSP/BA, filho Francisco José dos Santos e Gal-
dina Gonçalves dos Santos, 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, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ivan Gonçalves dos Santos
Empossado


