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FOTO WASHINGTON LUIZ

A Campanha de Combate à Rubéola, que começou no dia 09 de agosto, será
prorrogada até sexta-feira, 19. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia (Sesab), a decisão foi tomada em função da baixa homogeneidade de cobertura
vacinal em diversos municípios.

Em toda a Bahia, segundo dados da Sesab foram vacinados 3,7 milhões de homens e
mulheres, de 20 a 39 anos, representando uma cobertura de 77,41%, resultado inferior à
meta almejada que é superior a 95%.

Assim como os outros 416 municípios baianos, Barreiras continuará oferecendo as
doses da vacina em todos os postos de saúde da cidade. Até agora, de acordo com
informações da Secretaria Municipal de Saúde foram imunizadas 39.921 pessoas, ou,
76,8% do previsto.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, nos últimos dois anos, surtos de rubéola
foram registrados de forma dispersa em todo o país. Em 2007, foram registrados 8.407
casos, sendo 161 em mulheres grávidas, o que resultou em 20 recém-nascidos com Sín-
drome da Rubéola Congênita (SCR), que causa cegueira, surdez, retardo mental e cardio-
patias, entre outras seqüelas.

Campanha de combate à rubéola é prorrogada até sexta

A Prefeitura Municipal de Barreiras, atra-
vés da Secretaria de Trabalho e Promoção
social, realizou nesta sexta-feira, 12, a entre-
ga de uniformes escolares, para alunos do

Prefeitura entrega uniformes escolares
aos alunos do Peti

Programa de Erradicação do Trabalho Infan-
til (Peti), na unidade Centro.

Na próxima semana a entrega acontecerá
na zona rural, onde a secretaria mantém duas
unidades do programa no povoado de Mu-
cambo e Cantinho do Senhor dos Aflitos, com
uma jornada ampliada para aproximadamen-
te 200 alunos.

Segundo a chefe do setor de Programas
Especiais , Jussimara Andrade, o uso do uni-
forme é mais um passo para a construção de
um ser social. “Além de caracterizar o pro-
grama, o uniforme representa uma economia

familiar e de promoção da cidadania, pois ele
é prático confortável e facilita vida dos pais e
alunos”, disse.

A iniciativa da prefeitura, por meio da se-
cretaria, surgiu da necessidade dos alunos es-
tarem uniformizados, paralelo com a real situ-
ação financeira de cada família, onde na maio-
ria dos casos não tem condições financeiras
para tal investimento. "O nosso objetivo é ga-
rantir que 100% das crianças/adolescentes do
Programa tenham acesso ao uniforme a fim
de resgatar a auto-estima dos mesmos, ofere-
cendo maior segurança e oportunidade de sen-
tir-se parte de um grupo, bem como consci-
entizar a comunidade sobre a importancia do
uso do uniforme, o que detereminará uma eco-
nomia para as familias atendidas no PETI",
ressalta o secretário, Roney Sudré.

Recentemente, o programa recebeu uni-
formes esportivos, como kimonos, jogos
de coletes e uniforme de vôlei, distribuí-
dos para todos os alunos do programa.
“Esta iniciativa facilita o trabalho da dire-
ção, na identificação e organização dos alu-
nos”, comenta a coordenadora de monito-
res do Peti, Aglaura Ceres.

Atualmente o Peti oferece uma jornada
ampliada para aproximadamente 800 alunos
no município de Barreiras. Trata-se de uma
alternativa diferenciada que a prefeitura en-
controu de manter crianças e adolescentes
distantes dos perigos das ruas nos horários
vagos do dia.

Os uniformes escolares foram entregues aos alunos do Peti da zona urbana
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 405, 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. Elaine Cristina Dias de Souza, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0301632.

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.
Elaine Cristina Dias de Souza, CPF 757.102.505.20, RG 06.674.978-
62 SSP/BA, filha de Fernando de Souza e Maria Dias 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, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elaine Cristina Dias de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 406, 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 aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV, a Srª. Aldeci Oliveira Queiroz Moreira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0313375.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo 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.
Aldeci Oliveira Queiroz Moreira, CPF 968.420.835-91, RG
06.402.794-57 SSP/BA, filha de Alcides Fagundes de Queiroz e Maria
da Conceição de Oliveira de Queiroz, oportunidade em que foi cienti-
ficada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aldeci Oliveira Queiroz Moreira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 407, 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 aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV, a Srª. Maria da Conceição Fé Alves, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0318038.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo 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.
Maria da Conceição Fé Alves, CPF 450.128.065-49, RG 04.431.198-
21 SSP/BA, filha de Hermes Pereira da Fé e Iracy dos Santos, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteado-
res da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes 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 Declara-
ção 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

Maria da Conceição Fé Alves
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 408, 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 aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV, a Srª. Helena Marques dos Santos, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0312121.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo 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.
Helena Marques dos Santos, CPF 698.187.895-04, RG 05.523.898-
03 SSP/BA, filha de Pedro dos Santos e Francisca dos Santos Mace-
do, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as nor-
mas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. 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

Helena Marques dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 409, 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 aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV, a Srª. Rosa Neta Oliveira de Souza, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0306556.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo 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.
Rosa Neta Oliveira de Souza, CPF 550.105.205-91, RG 05.140.751-
55 SSP/BA, filha de José Ferreira de Souza e Almira Xavier de Olivei-
ra, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as nor-
mas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. 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

Rosa Neta Oliveira de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 410, 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 Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV, a Srª. Elizama Anunciação da Silva de Souza, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0302921.

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 oitavo 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 Professora Nível IV, homologado no Di-
ário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Elizama Anunciação da Silva de Souza, CPF
601.890.375-04, RG 05.548.450-67 SSP/BA, filha de Antônio Ale-
xandre da Silva e Angelina Anunciação da Silva, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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

Elizama Anunciação da Silva de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 411, 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 Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV, a Srª. Maria Arlete Pereira Miranda Costa, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0307721.

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 oitavo 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 Professora Nível IV, homologado no Di-
ário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Maria Arlete Pereira Miranda Costa, CPF
577.837.215-91, RG 05.439.507-00 SSP/BA, filha de Osvaldino
Deocleciano Pereira e Leonor Julia Miranda, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  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

Maria Arlete Pereira Miranda Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 412, 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 Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV, a Srª. Carla Patrícia Silva, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0301396.

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 oitavo 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 Professora Nível IV, homologado no Di-
ário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Carla Patrícia Silva, CPF 998.072.465-04, RG
09.684.546-58 SSP/BA, filha de Glimario Silva e Maria Elita Silva,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Carla Patrícia Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 413, 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 Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV, a Srª. Lucilene Santos da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0301917.

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 oitavo 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 Professora Nível IV , homologado no Di-
ário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Lucilene Santos da Silva, CPF 970.377.375-34,
RG 08.850.452-20 SSP/BA, filha de Luis Rodrigues da Silva e
Helena Santos da Silva, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes 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 EMPOSSA-
DA 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 Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 08 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucilene Santos da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 414, 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 Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração
Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel IV, a Srª. Maura Ronise de Carvalho Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320640.

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 oitavo 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 Professora Nível IV, homologado no Di-
ário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Maura Ronise de Carvalho Silva, CPF
664.972.055-00, RG 05.032.746-15 SSP/BA, filha de Manoel Pe-
reira da Silva e Rita Maria de Carvalho da Silva, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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

Maura Ronise de Carvalho Silva
Empossada


