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FOTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Na última quarta-feira, 11, o povoado de
Sangueira, recebeu a Feira de Saúde, reali-
zada pela Prefeitura, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS).O objetivo
foi oferecer atendimentos básicos a popu-
lação, alertar sobre prevenção de doenças
e passar noções de higiene.

Em Sangueira, a feira atendeu aproxi-
madamente 200 pacientes, na maioria, cri-
anças. A equipe formada por médicos, den-
tistas, enfermeiros, técnicos em enferma-
gem e estagiários, atuou com três unidades
móveis, consultas médicas, serviços odon-
tológicos, preventivos, escovódromo, aferi-
ção da pressão arterial e com vacinação.
Além desses serviços, uma farmácia foi ins-
talada, disponibilizando medicamentos bási-
cos.

Para a coordenadora de evento da SMS
Priscilla Dourado, essas feiras já se torna-
ram um marco nos povoados. “Cada dia que
passa percebemos o valor que as pessoas
têm atribuído ao evento”, disse.

Secretaria Municipal de Saúde movimenta
povoados com Feiras de Saúde

Segundo Priscilla, entre os serviços ofe-
recidos, os mais procurados são o exame
preventivo de câncer de colo do útero e o
atendimento pediátrico, mas, nestes últimos
dias, a equipe tem intensificado a vacina-
ção contra a Rubéola, que faz parte da cam-
panha nacional de combate à doença.

A SMS, com o intuito de atender a todos
os povoados do município traçou um  rotei-
ro onde contempla a passagem da feira na
zona rural. No último dia 10, foi a vez do
povoado de Mangabeira, onde aproximada-
mente 300 pessoas receberam atendimen-
to. A próxima edição do evento será no dia
24, no povoado de Fazendinha, a estimativa
é atender cerca de 200 pessoas.

“Além da feira, esses povoados recebem
assistência mensal, por meio da unidade

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 19h30, no Plená-
rio da Câmara Municipal de Barreiras.

CONVITE

móvel de saúde”, ressalta a coordenadora.
Porém, ela acrescenta que a feira tem um
diferencial. “O evento é importante porque
leva outros serviços necessários e de difícil
acesso, como odontologia, preventivo e o
escovódromo”.

A unidade móvel de saúde está prestando atendimento básico a todos os povoados da zona
rural de Barreiras

O serviço odontológico é um dos mais pro-
curados pela população do interior
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 180, de 27 de junho de 2008.

Nomeia para Oficial de Gabinete

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH7,
de Oficial de Gabinete, a Srª. Solange das Graças Oliveira, lotada
na Secretaria do Trabalho e Promoção Social.

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

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão para a
Oficial de Gabinete lotada na Secretaria do Trabalho e Promoção
Social, símbolo NH7, a Srª. Solange das Graças Oliveira, CPF
035.739.775-45, RG 01.578.337-55 SSP/MG, filha de Joana 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 exerce-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 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, 27 de junho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Solange das Graças Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 422, de 08 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Assistente Administra-
tivo VII

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, com-
binada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. Wolnei Apolinário Sales San-
tos, do Cargo de Assistente Administrativo VII, da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cultura, esporte e Lazer, com matrícula nº
3589 e data de admissão de 23 de agosto de 1996.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 01
de setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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 e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 439, de 09 de setembro de 2008.

Exonera, a pedido, Auditor Fiscal

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
combinada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º  Exonerar, a pedido, o Sr. Kalesson Martins de
Alencar, do Cargo de Auditor Fiscal, da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças, admitido pela portaria de nomeação
número363/2008 de 29 de agosto de 2008.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 09
de setembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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 e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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LEI Nº 805/08, DE 10 DE SETEMBRO DE 2008.

“Abre Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de BARREIRAS, para o
exercício financeiro de 2008, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito Adicional Especial, valor de R$
7.700.000,00 (Sete milhões e setecentos mil reais), na foram e limites que indica, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 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 Adicional Especial, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social do município, no valor global de R$ 7.700,000,00 (sete milhões e setecentos mil reais).

Art. 2º - Os recursos disponíveis decorrentes para atender a abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta:

a) do excesso de arrecadação, com respaldo nas disposições contidas no Art. 43, § 1º, Inciso II, da Lei 4.320/64, no valor global de
7.000.000,00 (Sete milhões de Reais), conforme evidenciado no Quadro Demonstrativo de Excesso de Arrecadação, Anexo I, e cópia do
Contrato de Repasse nº 0233248-99 / 2007, firmado com o Ministério das Cidades, ambos anexos a este Projeto de Lei.

b) Superávit financeiro, com respaldo nas disposições contidas no Art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei 4.320/64, no valor global de R$
700.000,00 (setecentos mil reais).

Art. 3º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual 2006/2009, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2008, em decorrência do presente Crédito Especial.

Art. 4º - O presente Crédito Especial será consignado à Estrutura de Custos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, e
respectiva unidade Orçamentária, e incorporado ao Quadro de Detalhamento da Despesa da referida Unidade.

Art. 5º- Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os registros necessários à execução desta Lei.

Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor nada data de sua assinatura, revogadas a disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 396, 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, a Srª. Núbia Souza Vilas Boas, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0303179.

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, a Srª. Núbia Souza Vilas Boas, CPF
012.749.265-80, RG 11.751.853-02 SSP/BA, filha de Valentim de
Matos Vilas Boas e Elenita Souza Vilas Boas, 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, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Núbia Souza Vilas Boas
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 397, 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. Allan de Andrade Mariani Silva, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0305895.

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. Allan de Andrade Mariani
Silva, CPF 011.444.935-01, RG 09.377.344-70 SSP/BA, filho de
Paulo Martim Mariani Silva e Maria Lucilia de Andrade Mariani,
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

Allan de Andrade Mariani Silva
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 398, 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. Eduardo Roberto Sodré Matos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0301500.

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. Eduardo Roberto Sodré Matos,
CPF 004.701.315-00, RG 09.741.141-89 SSP/BA, filho de
Arestofanes Sodré Matos e Nailda Silva 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, 03 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eduardo Roberto Sodré Matos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 399, de 08 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV

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, a Srª. Neide Kiyoko Tanaka Akiyama, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0304766.

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 oitavo 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 ,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Neide Kiyoko Tanaka Akiyama,
CPF 579.105.963-91, RG 1.562.223 SSP/PR, filha de Kazuma
Tanaka e Tama Tanaka, 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, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neide Kiyoko Tanaka Akiyama
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 400, de 08 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV

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, a Srª. Leandra Regina Porto Lima Carneiro, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0304451.

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 oitavo 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,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Leandra Regina Porto Lima
Carneiro, CPF 621.001.495-04, RG 06.684.427-43 SSP/BA, filha
de João Batista Pinto de Lima e Custodia das Chagas Porto Lima,
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, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Leandra Regina Porto Lima Carneiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 401, de 08 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV

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, a Srª. Artuzia Pires Castro, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0311228.

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 oitavo 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,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Artuzia Pires Castro, CPF
942.198.425-00, RG 08.807.159-60 SSP/BA, filha de Jenerino
Moreira Pires e Abelina Rego Pires, 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, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Artuzia Pires Castro
Empossada


