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FOTOS WASHINGTON LUIZ

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

O Projeto 2ª Primavera dos Museus, re-
alizado pela Secretaria de Educação, atra-
vés da Coordenação de Cultura, que tem
como objetivo a reflexão sobre o papel dos
Museus frente ao diálogo intercultural, deu
início nesta segunda, 15, a uma série de pa-
lestras em comemoração ao Dia da Televi-
são (18 de Setembro).

Nesta semana, a programação ficará por
conta dos profissionais da TV Oeste, que
falarão sobre a história e importância da
televisão, bem como a atuação da emissora
na região. As palestras acontecem no Palá-
cio das Artes, até o dia 19, onde alunos da
rede municipal e estadual de ensino apro-
veitam para visitar as obras de arte e o
museu instalado no local.

Com início no último dia 08, o projeto con-
siste em um reforço ao calendário, especi-
almente ao mês de setembro, onde inicia o
período da primavera e é quando se come-
mora datas relevantes à área de Comuni-
cação: 02 – Repórter Fotográfico, 18 – Dia
da televisão, 21 – Dia do rádio, 25 – Dia da
radiodifusão.

Na semana passada, a Faculdade São
Francisco de Barreiras (Fasb), foi a parcei-

2ª Primavera dos Museus comemora Dia da Televisão

ra responsável pelas palestras que ressalta-
ram sobre a importância da comunicação.

“Todo trabalho que envolve a relação
com a comunicação, só vem ampliar a vi-
são de mundo, e aprofundar o conhecimen-
to repassado no dia-a-dia da sala de aula,
para nossos os nossos alunos”, ressaltou
Georgina Brito, professora do Colégio Es-
tadual Prof. Alexandre Leal Costa.

Além da Fasb e TV Oeste, o projeto
conta com a parceria das Organizações
Antônio Balbino, que na próxima sema-
na, trabalhará em forma de palestras e
mini-cursos, os temas que envolvem a
rádio local.

Segundo a coordenadora de cultura Lé-
lia Rocha, essa troca de experiência tem sur-
tido um efeito transformador na mente de
muitos alunos em relação à  comunicação.
“As palestras ministradas têm nos surpre-
endido, trabalhando desde a importância da
comunicação à preparação dos alunos para
este mercado de trabalho”, destacou a co-
ordenadora.

Programação da semana:

17/09 - 15h  - Palestra com o pro-
fissional Adhemar Moyano

18/09 - 15h - Palestra com o pro-
fissional Ronimarkes Motta

19/09 - 15h - Palestra com o pro-
fissional Márcio Viana

Ronimarkes Motta, chefe de jornalismo da TV
Oeste ministrou palestras aos estudantes

Alunos do colégio Polivalente Alexandre Leal Costa durante palestra no Palácio das Artes
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 427, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de
Enfermagem,  a Sr. Fabrício da Silva Neiva, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0305745.

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 nono 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Sr.
Fabrício da Silva Neiva, CPF 004.030.115-07, RG 11.428.922-04
SSP/ BA, filho de Juscelino de Abreu Neiva e Irene Maria da Silva,
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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabrício da Silva Neiva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 428, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem, a Srª. Kelle Maiana da Hora dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0320268.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a
Srª. Kelle Maiana da Hora dos Santos, CPF 007.797.165-58, RG
08.694.303-00 SSP/ BA, filha de Valdomiro José dos Santos e Maria
Luciene Dantas da Hora, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Kelle Maiana da Hora dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 429, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem,  a Srª. Nilzete Miranda de Souza, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0310387.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Nilzete Miranda de Souza,
CPF 970.960.675-15, RG 09.556.591-40 SSP/ BA, filha de Nercino
Lisboa de Souza e Maria Hildete Miranda 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nilzete Miranda de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 430, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem, a Srª. Denise da Silva Rego Pinto, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0310681.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Denise da Silva Rego Pinto,
CPF 002.190.735-89, RG 11.178.489-14 SSP/ BA, filha de Sebastião
Pinto e Anísia da Silva Rego Pinto, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Denise da Silva Rego Pinto
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 431, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de
Enfermagem,  a Sr. Francisco Rodrigues da Silva, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0300086.

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 nono 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 Técnico de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Sr. Francisco Rodrigues da Silva,
CPF 003.781.625-00, RG 09.854.834-40 SSP/ BA, filho de José
Francisco da Silva e Maura Rodrigues da Silva, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisco Rodrigues da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 432, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de
Enfermagem, a Sr. Darivaldo Batista Malaquias, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0313997.

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 nono 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 Técnico de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Sr. Darivaldo Batista Malaquias,
CPF 032.435.215-80, RG 14.361.972-10 SSP/ BA, filho de Osvaldo
Oliveira Malaquias e Maria Daura Batista Malaquias, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Darivaldo Batista Malaquias
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 433, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de
Enfermagem, a Sr. Severino José de Souza Júnior, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0311288.

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 nono 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 Técnico de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Sr. Severino José de Souza Júnior,
CPF 641.758.125-04, RG 06.656.115-95 SSP/ BA, filho de Severino
José de Souza e Antonia Pereira de Souza, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Severino José de Souza Júnior
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 434, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem, a Srª. Célia Maria de Barros Lima, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302194.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Célia Maria de Barros Lima,
CPF 021.873.414-02, RG 1.457.477 SSP/ AL, filha de José Barros
e Maria de Lourdes Queiroz, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Célia Maria de Barros Lima
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 435, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem,  a Srª. Delaides Oliveira Pereira Silva, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0307296.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Delaides Oliveira Pereira
Silva, CPF 493.830.355-87, RG 04.745.064-95 SSP/ BA, filha de
Francisco Alves Pereira e Divina Oliveira Pereira, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Delaides Oliveira Pereira Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 436, de 09 de setembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 Técnica de
Enfermagem, a Srª. Sheila Adriana Teixeira Lopes, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0315139.

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 nono 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 Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Sheila Adriana Teixeira Lopes,
CPF 004.401.105-99, RG 2.084.501 SSP/ DF, filha de Agamenon
Batista Lopes e Zileide Teixeira Lopes, 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, 09 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sheila Adriana Teixeira Lopes
Empossada


