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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

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 Plenário da Câmara
Municipal de Barreiras.

CONVITE

A Secretaria Municipal de Trabalho e
Promoção Social está promovendo o curso
de Mega-hair e tranças Rastafári, com o
objetivo de cumprir uma das prerrogati-
vas das Casas da Família, que é oferecer
qualificação para pessoas cadastradas no
Bolsa Família. O curso acontece nas uni-
dades de Santa Luzia, Vila dos Funcioná-
rios, Morada-da-lua e Conjunto Habita-
cional Rio Grande.

Na semana passada, de 15 a 19, o curso
foi realizado na Casa da Família da Santa
Luzia, contando com a presença de 29 ma-
triculadas.

Para a aluna Rosângela Figueiredo, que
sempre sonhou em participar de um curso

Casas da Família promovem
cursos profissionalizantes

profissionalizante, trata-se de uma grande
oportunidade. “Estou realizando um grande
sonho, pois nunca tive condições financei-
ras para participar de um curso de cabelo”,
disse a aluna que agora pretende seguir a
carreira de cabeleireira.

“A partir do momento em que oferece-
mos a oportunidade dos cadastrados no
Bolsa Família, de se profissionalizarem, tra-
zemos também a esperança de ingresso
dessas famílias no mercado de trabalho, pro-
movendo assim uma melhor qualidade de
vida para essas pessoas”, destacou a coor-
denadora do Centro de Referência de As-
sistência Social Eliane Kedma Vieira.

Além de treinar as matriculadas, o cur-

Curso de Mega-hair nas
Casas da Família

15/09 a 19/09 – Casa da Família
Santa Luzia

22/09 a 26/09 – Casa da Família
Morada da Lua

29/09 a 03/10 – Casa da Família
Vila dos Funcionários

06/10 a 10/10 – Casa da Família
Conjunto Habitacional Rio Grande

Mais informações ligar no fone (77)
3613-9760 (falar com Eliane)

so conta com voluntárias, geralmente mu-
lheres do próprio bairro, que recebem gra-
tuitamente os apliques nos cabelos. Segun-
do a professora Mara Reis, a proposta é
consistente e as alunas saiam aptas para atu-
arem na área. “Sinto-me satisfeita em re-
passar meu conhecimento, pois, tenho mui-
to orgulho dessa profissão”, ressaltou.

 “Antes eu fazia doce, mas, sempre tive
vontade de trabalhar com cabelo. Achava
ser impossível realizar um curso como esse,
ter essa profissão, agora estou muito reali-
zada e feliz”. Revela entusiasmada a aluna
Rosicleide de Oliveira.

O curso tem uma carga horária de 20h.
No final, as alunas receberam uma decla-
ração de participação. Seguindo o crono-
grama, nesta semana, o treinamento está
sendo realizado na Casa da Família na Mo-
rada da Lua.

Moradoras do Bairro Santa Luzia, cadastradas no Bolsa Familía, participaram do curso ofere-
cido pela Secretaria do Trabalho e Promoção Social

O objetivo é qualificar as moradoras do bair-
ro,  proporcionando  uma  oportunidade  de
ganho extra
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 468, de 16 de setembro de 2008.

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

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir o Sr. Luciano Wagner Freitas, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0302454, para o cargo de Médico Clí-
nico Geral.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 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.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 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 465, de 11 de Setembro de 2008.

Nomeia Agente 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 Agente de Tributos,
o Sr Franklin Luiz Santos Almeida, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0300061.

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
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Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Tributos, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr Franklin Luiz Santos Almeida, CPF 945.674.685-20,
RG 6.036.122-02 SSP/BA, filho de Franklin Delano Assunção Almeida
e Neide Mercês Santos, 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Franklin Luiz Santos Almeida
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 466, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Agente 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 Agente de Tributos,
o Sr Lucas Matheus Andrade Salles, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0309430.

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 Agente de Tributos, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, o Sr Lucas Matheus Andrade Salles, CPF 013.947.255-07,
RG 13.066.677-71 SSP/BA, filho de Luiz Anselmo Santana Salles e
Lenair Andrade Salles, 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, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucas Matheus Andrade Salles
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 467, de 11 de setembro de 2008.

Nomeia Agente 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 Agente de
Tributos , a Srª Raquel Luzia Alves da Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0319955.

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 Agente de Tributos,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª Raquel Luzia Alves da Silva,
CPF 001.641.315-66, RG 09.943.981-66 SSP/BA, filha de Alípio
Alves da Silva e Regina Muniz da Rocha, 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
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empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 11 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Raquel Luzia Alves da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 469, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médico Clínico Geral

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 Médico Clínico
Geral, o Sr Walter Clério da Silva Júnior, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0306022.

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 sexto 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 Médico Clínico Geral, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, o Sr Walter Clério da Silva Júnior, CPF 039.803.346-35,
RG MG10.444.379 SSP/MG, filho de Walter Clério da Silva e Regina
Maria Gonçalves Coimbra, 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, 16 de setembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

 Walter Clério da Silva Júnior
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 478, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Médica Clínico
Geral, a Srª. Priscilla Góes Pereira, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0305703.

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 sexto 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 Médica Clínico Geral, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Priscilla Góes Pereira, CPF
287.061.448-96, RG 28.426.715-6 SSP/PI, filha de Silvio Vicente
Pereira e Rosangela Maria Góes Pereira, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades 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-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada 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, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Priscilla Góes Pereira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 479, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Comple-
mentar 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 Médica Clínico
Geral, a Srª. Ana Maria Faria da Matta Dourado, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0310859.

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 sexto 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 Médica Clínico Geral, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Ana Maria Faria da Matta Dourado,
CPF 675.583.645-15, RG 04.337.449-28 SSP/BA, filha de Hermes
Dourado e Dyrene Faria da Matta Dourado, 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, sendo
declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. A em-
possada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração 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, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ana Maria Faria da Matta Dourado
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 480, de 16 de setembro de 2008.

Nomeia Médica Clínico Geral

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 Médica Clínico
Geral, a Srª. Danielle Moreira da Costa Bessa, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0309428.

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 sexto 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 Médica Clínico Geral, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Danielle Moreira da Costa Bessa,
CPF 973.998.685-49, RG 08.489.239-01 SSP/BA, filha de Clodoal-
do Borges da Costa e Helenita Moreira da Costa, 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, 16 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Danielle Moreira da Costa Bessa
Empossada
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Eduardo Vencato Lena
Assessor de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Prefeitura de Barreiras, por meio do
Centro de Controle de Zoonoses, deu esta
semana o início da segunda etapa da cam-
panha de vacinação anti-rábica. A mobili-
zação para imunizar cães e gatos se esten-
de até 22 de outubro.

De acordo com a médica veterinária do
Centro de Zoonoses Leonora Pombo, para
essa etapa da campanha foi montada uma
nova estratégia de cobertura vacinal. O sis-
tema de vacinação foi dividido por bairros e
conta com três equipes de vacinação. Cada
equipe é composta por dois vacinadores, que
percorrerão cada bairro separadamente,
durante um a três dias, das 8h às 18h, sem
interrupção.

A campanha acontecerá de forma para-
lela na zona urbana e na zona rural para atin-
gir a meta de vacinar 20 mil cães e gatos.

 “Todos os animais devem ser vacina-
dos, inclusive os que tomaram a vacina na
primeira etapa da campanha, filhotes com
um mês de vida, cadelas e gatas gestantes
ou paridas também devem ser vacinadas”,
explica Leonora.

A campanha contará com a presença dos
educadores do Núcleo de Educação Popu-
lar em Saúde (NEPS) que farão visitas às
escolas informando sobre os locais de vaci-
nação dos bairros. Além disso, a carrocinha
ficará circulando pelos bairros também in-
formando os pontos de vacina e recolhendo
animais de rua.

Começa 2ª Etapa de Vacinação Anti-rábica

Segundo a médica veterinária
do Centro de Zoonoses,

 a meta é vacinar em Barreiras,
aproximadamente 20 mil

cães e gatos
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