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FOTOS WASHINGTON LUIZ

O prefeito de Barreiras Saulo Pedrosa rece-
beu na manhã de sexta, 19, a visita do diretor
superintende do Instituto Pedro Ribeiro de Ad-
ministração Judiciária - IPRAJ, Maurício Góes
Dantas e do supervisor de projetos Igor Caí-
res. O encontro objetivou consolidar a parceria
entre Judiciário e o Executivo para viabilizar a
construção de um novo Fórum em Barreiras.

Segundo o diretor do órgão, a necessida-
de de construção de um novo prédio se justi-
fica porque o atual Fórum possui problemas
estruturais e de localização, que dificultam o
acesso da população e comprometem o an-
damento dos trabalhos. A proposta do Tribu-
nal de Justiça da Bahia é construir prédios
com uma nova dinâmica de funcionamento.

“Nós estamos vislumbrando edificações
mais modernas e práticas. Prédios térreos,
construídos a um custo reduzido, mas com
estrutura satisfatória para atender a popula-
ção”, disse Dantas. Essa modalidade prevê
abrigar a demanda crescente das Varas de
Justiça que funcionam nos fóruns, relata o
superintendente. “Dentro de pouco tempo
haverá uma expansão da Vara da Fazenda, da

Prefeito e superintendente do IPRAJ visitam áreas
para instalação de novo fórum de Barreiras

Família, dentre outras, graças à aprovação de
uma lei, e não teria como abrigar tudo isso
sem ajustes necessários”, revela.

Para viabilizar a construção do novo Fó-
rum na cidade, o prefeito ofereceu áreas per-
tencentes ao município e também foram visi-
tadas áreas pertencentes ao próprio Estado.
“Estou aqui como parceiro, nós queremos
ajudar. Definindo a área, enviaremos a pro-
posta para ser aprovada pela Câmara de Ve-
readores”, disse o prefeito.

Dentre os locais visitados, está um terre-
no no Loteamento Santo Antonio próximo à

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 Plenário da Câmara
Municipal de Barreiras.

CONVITE

futura sede da Justiça Federal e das instala-
ções do SESC. Também foram checados ter-
renos no Loteamento Aratu e no Loteamento
Maria Percília, as margens da BR 242.

“Nós saímos com boas opções, agora va-
mos levar para a presidente do Tribunal Jus-
tiça da Bahia para, em conjunto com a mesa
diretora, fazer a melhor opção para Barrei-
ras”, falou Maurício Dantas. Segundo ele,
após aprovação da área, será a fase de elabo-
ração do projeto, e, posteriormente, o início
da construção da sede com previsão de 12
meses para ser concluída.

O prefeito Saulo Pedrosa recebeu em seu gabinete Maurício Góes Dantas e Igor Caíres para
tratar da doação de terreno para construção do novo Fórum

Dois terrenos foram visitados: um as margens da BR 242 e outro no loteamento Santo Antô-
nio, saída para o Piauí
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 453, de 11 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 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 Técnico de Enfer-
magem,  o Sr. Uesley de Souza Mendonça, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0318637.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnico de Enfermagem, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Sr. Uesley de Souza Mendonça, CPF 009.351.095-01,
RG 12.601.915-08 SSP/ BA, filho de Fernando Rodrigues Mendonça
e Vilma Ribeiro 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, aten-
dendo 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 Decla-
ração 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Uesley de Souza Mendonça
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 454, de 11 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. Joana Francisca Barbosa dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0312465.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Srª. Joana Francisca Barbosa dos Santos, CPF
014.165.355-86, RG 11.346.228-05 SSP/ BA, filha de Eurides Morais
dos Santos e Lucie Barbosa Dantas 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joana Francisca Barbosa dos Santos
Empossada



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras3 Barreiras - Bahia - segunda-feira, 22 de setembro de 2008        ANO 4  -  Nº 777

PORTARIA GAB.  Nº 455, de 11 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 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 Técnica de En-
fermagem, a Srª. Eliene de Oliveira Bomfim, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0308121.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem , ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Eliene de Oliveira Bomfim,
CPF 002.133.975-95, RG 09.351.893-51 SSP/ BA, filha de Noel
José de Oliveira e Juracy de Almeida Oliveira, 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliene de Oliveira Bomfim
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 456, de 11 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 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 Técnica de En-
fermagem, a Srª. Regineyre Barbosa de Almeida, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0310263.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Regineyre Barbosa de Almei-
da, CPF 944.580.225-04, RG 07.651.148-01 SSP/ BA, filha de
Reginaldo Simplício de Almeida e Maria Regina Barbosa de Almei-
da, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Regineyre Barbosa de Almeida
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 458, de 11 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. Indiara Antunes de Almeida, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0312089.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Indiara Antunes de Almeida,
CPF 032.811.555-02, RG 08.914.628-05 SSP/ BA, filha de Ismar
Carvalho de Almeida e Rose Mary Franca Antunes, 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Indiara Antunes de Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 457, de 11 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. Elizangela Adriana da Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0307169.

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 décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elizangela Adriana da Silva,
CPF 721.208.861-72, RG 4.076.157 SSP/ GO, filha de Julio Adriano
da Silva e Marlene da Silva 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elizangela Adriana da Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 462, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Psicóloga

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 Psicóloga, a Srª
Izabella Leal Ayres Nascimento, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0302116.

Art.2ºFica 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.4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Psicóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Izabella Leal Ayres Nascimento, CPF
008.711.305-80, RG 08.579.009-51 SSP/BA, filha de Jorge Luiz
Braz Ayres e Sonia Maria Leal Ayres, 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Izabella Leal Ayres Nascimento
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 463, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Contador

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 Contador, o Sr.
Sheldonn Borges Pacheco, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0306862.

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.4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Contador, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Sr. Sheldonn Borges Pacheco, CPF 603.278.395-20,
RG 4.834.240-80 SSP/ BA, filho de Juracy da Silva Pacheco e
Maria das Graças Borges Pacheco, oportunidade em que foi cien-
tificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empos-
sado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sheldonn Borges Pacheco
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 460, de 11 de setembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Públi-
co, 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. José Antônio de Ávila Neto, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0309063, para o cargo de Psicológo.

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 SEMATUR Nº 004, de 17 de setembro de 2008

Extinção de Processo de Licenciamento Am-
biental

O Secretário de Meio Ambiente e Turismo de Barreiras - BA, no
exercício da competência que lhe foi delegada e, por falta de continui-
dade aos trâmites legais e prazos exigidos por esta SEMATUR, em
acordo ao Art. 202 § 2º da Lei Estadual 7.799/2001, RESOLVE:

Art. 1º - Extinguir o Processo de Licenciamento Ambiental de Nº
2003-0016/TEC/LS – 0010 de Petrocastro Combustíveis Ltda, ins-
crito no CNPJ sob o nº 04.039.737/0001-79, protocolado na data de
12 de maio de 2003 e, vistoriado na data de 03 de outubro de 20003.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

_________________________________________
Durvalino Vansconcelos Nunes

Secretário de Meio Ambiente e Turismo

PORTARIA GAB.  Nº 530, de 19 de setembro de 2008.

“Dispõe sobre a substituição de Membros do
Conselho Municipal do FUNDEB e dá outras pro-
vidências”

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica do Município;

Resolve:

Art. 1º  - Substituir membros nomeados pela portaria 108 de 24 de
abril de 2008 Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do FUN-
DEB, passando a vigorar a composição a seguir:
02 Representantes do Poder Executivo Municipal
- Valdinéia Marques de Souza – (titular)
- Carla Patrícia da Silva – (titular)
- Maria Isabel Gomes Matos – (suplente)

DECRETO  Nº 040 de 17 de setembro de 2008.

 “Exclui as quadras nº 049, 050, 051, 052, 129
e 139, para adequação do Loteamento Morada
da Lua à Legislação Ambiental em vigor.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia no
uso das atribuições que conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, considerando que a legislação ambiental
em vigor incluiu como Área de Preservação Permanente – APP as
quadras nº 049, 050, 051, 052, 129 e 139 anteriormente aprovadas do
Loteamento Morada da Lua, verifica-se a necessidade de adequação
do referido loteamento, em razão das exigências da atual legislação
ambiental:

DECRETA:

Art. 1º-Fica alterado o Decreto nº 152 de 17 de março de 1998,
referente a aprovação do Loteamento Morada da Lua, para excluir as
quadras nº 049, 050, 051, 052, 129 e 139, em razão de encontrarem-
se hoje em desacordo com a legislação que passou a vigorar após a
aprovação do loteamento .

Art. 2º-O presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

- Larissa de Souza Campos – (suplente)
01 Representante dos Professores da Educação Básica Pública
- Aurilia de Oliveira Santana – (titular)
- Josélia da Cruz Lopes – (suplente)
01 Representante dos Diretores da Educação Básica Pública
- Lana Gomes Borges – (titular)
- Sabrina Baleeiro Metzker Motta – (suplente)
01 Representante dos Servidores Técnico-administrativos das
Escolas Básicas Públicas
- Salvador Muniz do Amaral Júnior - (titular)
- João de Deus Neponuceno – (suplente)
02 Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Públi-
ca
- Adilsa Santana dos Santos – (titular)
- Débora Maria da Silva– (titular)
- Jaqueline Barreira – (suplente)
- Ermice de Oliveira Ribeiro – (suplente)
02 Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública
- Maria Neusa Santos de Jesus – (titular)
- Janaiara de Oliveira Ribeiro – (titular)
- Maciel Oliveira Silva – (suplente)
- Diecson de Oliveira Ribeiro – (suplente)
01 Representante Membro do Conselho Tutelar
- Rute Nascimento Barbosa – (titular)
- Naiana de Souza Prado – (suplente)
01 Representante Membro do Conselho Municipal de Educação

- Zélia da Silva Barbosa – (titular)
- Daniela Viana Neves Rosas – (suplente)
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. 3 º- Esta Portaria entrará em vigor nesta data, substitui even-
tual nomeação anterior e revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras


