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Na sexta-feira, 26, o povoado de Bar-
reiras Sul recebeu o Projeto Educampo, re-
alizado pela Universidade do Estado da
Bahia – campus IX e Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal de Educa-

Dia de Campo movimenta o povoado de Barreiras Sul

ção, Cultura, Esporte e Lazer.
Com o objetivo de inserir conteúdos agrí-

colas e ambientais em escolas da zona ru-
ral, o Dia de Campo, contou com a partici-
pação de estudantes, pais e comunidades,
contemplando cinco escolas do município e
cerca de 180 alunos, de 4ª a 8ª séries, com
idades entre 9 e 16 anos.

Como parte das atividades do Dia de
Campo, os alunos visitaram as seis esta-
ções montadas na comunidade. Em cada

um destes espaços foi possível aos estu-
dantes, através de demonstrações, discus-
sões e práticas, conhecer noções sobre
bovinocultura, avicultura caipira, suinocul-
tura, horticultura, fruticultura, biocombus-
tíveis e utilização de plantas nativas.

“Esse momento é a concretização de um
sonho, de fortalecer a educação do campo
com a política da valorização dos saberes
transmitidos de pais para filhos, aliados ao
conhecimento formal construído pela Uni-
versidade”, ressaltou a coordenadora geral
da Secretaria Municipal de Educação, Aya-
la Figueiredo.

Segundo o coordenador do Curso de
Agronomia da Uneb Danilo Gusmão, os
alunos assistidos pelo projeto são filhos
de agricultores. "A maioria deles, ajuda
seus pais em atividades no campo. Este
projeto fez-se em dimensões e repercus-
sões imensas principalmente na comuni-
dade, contribuindo significativamente
para o desenvolvimento contextualizado
da educação do campo", disse o coorde-
nador.

Participam do Educampo a Escola Val-
dete Piedade de Holanda, Escola Municipal
1º Grau Povoado do Tatu, Escola Munici-
pal. Abílio Farias, Escola Municipal1º Grau
Povoado Baraúna e Escola Municipal 1º
Grau Povoado Barreiras Sul.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Aproximadamente 180 alunos de escolas da zona rural participaram ativamente das dinâmi-
cas realizadas no Dia de Campo

Estudantes do curso de Biologia da Uneb falaram sobre os cuidados que os alunos devem ter
com os animais venenosos como cobras, escorpiões e aranhas
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 489, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de
Consultório Dentário , a Srª. Railla Deise de Souza, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0309472.

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

PORTARIA GAB.  Nº 501, de 17 de setembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada 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 a Srª. Maria Aparecida Aquino dos Santos, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0317084, para o cargo de
Auxiliar de Consultório Dentário.

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

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo 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 Auxiliar de Consultório Dentário,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Railla Deise de Souza, CPF
019.194.815-24, RG 11.769.130-50 SSP/BA, filha de Sandiney Ferreira
de Souza e Maria Socorro dos Santos 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Railla Deise de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 490, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de
Consultório Dentário, a Srª. Alaine Maiana de Souza Medeiros
Marinho, aprovada no concurso público sob a inscrição 0300731.

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 sétimo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
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Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Auxiliar de Consultório Dentário,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Alaine Maiana de Souza Medeiros
Marinho, CPF 013.294.355-75, RG 12.556.675-16 SSP/BA, filha de
Mário Simões Medeiros e Terezinha Pereira 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alaine Maiana de Souza Medeiros Marinho
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 491, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de
Consultório Dentário, o Sr. Jeconias Biato da Silva, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0300095.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Dentário,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jeconias Biato da Silva, CPF
017.203.295-40, RG 12.659.485-69 SSP/BA, filho Valdivino Biato da
Silva e Aurelina Avelina 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jeconias Biato da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 492, de 17 de Setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de
Consultório Dentário, a Srª. Emanuela Batista Souza, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0314192.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Dentário,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Emanuela Batista Souza, CPF
001.270.505-58, RG 09.053.386-00 SSP/BA, filha de Daniel Adalberto
Souza e Josefa Edelci Batista 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
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por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Emanuela Batista Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 493, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de
Consultório Dentário, a Srª. Jussimara Andrade dos Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0304263.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Dentário,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Jussimara Andrade dos Santos,
CPF 020.193.855-38, RG 13.153.175-16 SSP/BA, filha de Davi
Ferreira dos Santos e Teresinha Andrade 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jussimara Andrade dos Santos
 Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 494, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Sidineia de Oliveira Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0315747.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Sidineia de Oliveira
Santos, CPF 968.802.445-72, RG 09.218.478-23 SSP/BA, filha de
José Dias dos Santos e Josefina de Oliveira Santos, 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, 17 de Setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sidineia de Oliveira Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 495, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Amanda dos Santos Cruz, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0301077.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Amanda dos Santos
Cruz, CPF 008.752.725-17, RG 09.819.597-25 SSP/BA, filha de
Amando Alves da Cruz e Eliecy dos Santos Cruz, 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Amanda dos Santos Cruz
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 496, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Osmaria da Rocha Oliveira, aprova-
da no concurso público sob a inscrição 0301277.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Osmaria da Rocha
Oliveira, CPF 003.645.215-70, RG 11.442.599-08 SSP/BA, filha
de Osmario Soares de Oliveira e Dilma da Rocha Oliveira, oportu-
nidade 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 nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, 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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Osmaria da Rocha Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 497, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Onésia de Assis Gomes, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0308040.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Onésia de Assis Go-
mes, CPF 731.984.125-87, RG 37.258.654-5 SSP/BA, filha de
Otonelson Arcanjo e Helenita de Assis Gomes, 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Onésia de Assis Gomes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 498, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Alexandra Brandão de Oliveira, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0306478.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Alexandra Brandão de
Oliveira, CPF 002.395.985-12, RG 09.740.870-09 SSP/BA, filha
de Edilio Bandurra de Oliveira e Valdemira Pereira Brandão de
Oliveira, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo 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 Impedimen-
tos 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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alexandra Brandão de Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 499, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário , a Srª. Maria Gonçalves da Silva, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0301845.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria Gonçalves da
Silva, CPF 619.498.255-15, RG 2.675.053 SSP/GO, filha de Antô-
nia Gonçalves 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 cri-
adas 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 testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Gonçalves da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 500, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Olguimar Guedes Dias, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0317721.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Olguimar Guedes Dias,
CPF 883.416.825-91, RG 15.778.501-73 SSP/BA, filha de Artur
José Dias e Eulina Guedes, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Olguimar Guedes Dias
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 502, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário , a Srª. Elizabete Natalia da Silva, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0304344.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elizabete Natalia da
Silva, CPF 033.553.365-56, RG 14.278.437-08 SSP/BA, filha de
Manoel Heleno da Silva e Maria Cristina do Nascimento, oportuni-
dade 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 nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, 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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elizabete Natalia da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 503, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Maria Valquíria Pinto, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0300982.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria Valquíria Pinto,
CPF 884.645.805-25, RG 6.698.960-7 SSP/PR, filha de Francisco
Pinto Filho e Luiza Maria das Flores, oportunidade em que foi cien-
tificada 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-
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, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Valquíria Pinto
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 504, de 17 de setembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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 Auxiliar de Con-
sultório Dentário , a Srª. Elaine Santos da Cruz, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0308540.

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 sétimo 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 Auxiliar de Consultório Den-
tário, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edi-
ção nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elaine Santos da Cruz,
CPF 008.191.285-46, RG 07.141.109-73 SSP/BA, filha de João
Evangelista Pereira da Cruz e Maria da Paz de Jesus Santos, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e de-
veres 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 com-
petentes, 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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elaine Santos da Cruz
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 506, de 18 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico em Laboratório

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 Técnico em
Laboratório, o Sr. Gilberto Gomes da Silva Goulart Muniz,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0300282.

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 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 provi-
mento efetivo para a categoria de Técnico em Laboratório, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Gilberto Gomes da Silva Gou-
lart Muniz, CPF 607.081.237-91, RG 15.043.184-80 SSP/BA, Jorge
Gregório da Silva e Therezinha Gomes da Silva, oportunidade em
que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. 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, 18 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gilberto Gomes da Silva Goulart Muniz
Empossado
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OFÍCIO GAB Nº 204/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 29 de Agosto de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 020/2008

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta Casa Legis-
lativa, o Projeto de Lei com número 020/2008, que: “Altera o artigo 1º, da
Lei nº 321, de 18 de Junho de 1996”, atendendo os princípios constitucio-
nais, conforme justificativa em anexo.
Com renovados protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 20 DE 29 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

“Altera o artigo 1º, da Lei nº 321, de 18 de Junho de 1996”.

O Prefeito Municipal de Barreiras, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 1º, da Lei nº 321, de 18 de Agosto de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Barreiras, autorizado a conceder,
à título de incentivo uma Bolsa de Estudo, equivalente a 60% do menor
salário pago ao funcionário público municipal, para os alunos egressos da

PORTARIA GAB.  Nº 511, de 18 de setembro de 2008.

Nomeia Técnico em Topografia

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em Topografia, o
Sr. Ednilton de Lima Silva, aprovado no concurso público sob a inscrição
0318918.

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 disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a catego-
ria de Técnico em Topografia, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Ednilton de Lima
Silva, CPF 717.584.455-72, RG 07.497.665-65 SSP/BA, filho de Manoel Fer-
reira da Silva e Maria Hilda de Lima, 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 obede-
cendo 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 Car-
gos. 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, 18 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ednilton de Lima Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 512, de 18 de setembro de 2008.

Nomeia Odontólogo

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Odontólogo, o Sr. Geor-
ges Souza de Burghgrave, aprovado no concurso público sob a inscrição
0314569.

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 disposi-

ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de setembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a catego-
ria de Odontólogo, homologado no Diário Oficial do Município de Barrei-
ras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Georges Souza de Bur-
ghgrave, CPF 003.573.495-71, RG 09.376.357-31 SSP/BA, filho de Thierry
Marcel Godefroid Joel Georges de Burghgrave e Tercina Souza de Bur-
ghgrave, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes 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 Inexistên-
cia 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, 18 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Georges Souza de Burghgrave
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 347, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02 (dois)
anos, a BCP S/A (CLARO) site BABRR02.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência que
lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o então Centro de
Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal de Barreiras e Art.
208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em
vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0048/TEC/LS-0042, com
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada , válida por 02 (dois) anos, a
empresa BCP S/A (CLARO), inscrita no CNPJ sob nº. 40.432.544/0081-21,
site BABRR02, coordenadas geográficas: Lat. S 12º07’51,1" e Long. W
45º00’51,1", localizado à Rua São Pedro, nº 230, Vila Rica, nesta cidade de
Barreiras - BA, para operação de telefonia móvel (celular), potência irradi-

ada de 30 W, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condi-
cionantes:

I - Operar o empreendimento conforme o projeto apresentando à Secre-
taria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR e em atendimento à Norma
NT 02/2003 aprovada pela Resolução CEPRAM nº 3.190/03;

II – Sinalizar com placas de advertência e proteger a instalação com barrei-
ras fisicas que impeçam o acesso de animais e pessoas não autorizadas;

 III - Informar aos estudantes municipais, através de material informati-
vo (cartilha), sobre os riscos de instalação, do resultado do monitoramen-
to realizado e do perigo de permanência de pessoas nas proximidades da
antena da edificação utilizada;

IV - Apresentar a avaliação das radiações, semestralmente, contendo
medições de níveis de densidades de potências, com médias calculadas,
em qualquer período de 06 (seis) minutos, em situação de pleno funciona-
mento da ERB;

V - Requerer a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR,
nova Licença Ambiental para modificação das instalações e/ou nas potên-
cias efetivamente irradiadas, que ora se licencia, e no caso de construção
de edifícios nos imóveis adjacentes ao edifício utilizado que venham violar
o disposto na Norma Técnica - NT 02/2003;

VI - Atender às Normas Técnicas do CRA e da ABNT, quanto a emis-
são de ruídos;

VII - Apresentar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, licença de funcionamento da ANATEL;

VIII - Deverá implantar Programa de Monitoramento da Estação Rádio
Base - ERB, obedecendo a respectiva periodicidade e posterior envio dos
relatórios a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR;

IX – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45 dias
(quarenta e cinco), Laudo Radiométrico Prático;

X – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45 dias
(quarenta e cinco), Licença para Funcionamento da ERB emitido pela ANA-
TEL;

XI - Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 45 dias
(quarenta e cinco), atestado de calibração do aparelho medidor de radia-
ção eletromagnética.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documen-
tos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 347, de 28 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02 (dois)
anos, a BCP S/A (CLARO) site BABRR02.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da competência
que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o então Centro
de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal de Barreiras e Art.
208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em
vista o que do processo SEMATUR nº 2007-0048/TEC/LS-0042, com
Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada , válida por 02 (dois) anos,
a empresa BCP S/A (CLARO), inscrita no CNPJ sob nº. 40.432.544/
0081-21, site BABRR02, coordenadas geográficas: Lat. S 12º07’51,1"
e Long. W 45º00’51,1", localizado à Rua São Pedro, nº 230, Vila Rica,
nesta cidade de Barreiras - BA, para operação de telefonia móvel (ce-
lular), potência irradiada de 30 W, mediante o cumprimento da legisla-
ção vigente e dos condicionantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº 806/08, DE 18 DE SETEMBRO DE 2008.

“Altera o artigo 1º, da Lei nº 321, de 18 de Junho de
1996”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 1º, da Lei nº 321, de 18 de Agosto de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal de Barreiras, autorizado a conceder,
à título de incentivo uma Bolsa de Estudo, equivalente a 60% do menor
salário pago ao funcionário público municipal, para os alunos egressos da
Escola de Música “Antônio Sampaio”, que colaborem com sua participação
efetiva na Banda de Música 26 de Maio.”

Art. 2º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Escola de Música “Antônio Sampaio”, que colaborem com sua participação
efetiva na Banda de Música 26 de Maio.”
Art. 2º -  Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 20 DE 29 DE AGOSTO DE 2008
Da iniciativa do Poder Executivo

JUSTICATIVA

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara de Vereadores

Tenho a honra de encaminhar para ser apreciado e votado por essa
Casa Legislativa, o presente projeto de Lei tem por escopo alterar o artigo
1º, da Lei nº 321, de 18 de Agosto de 1996, que institui Bolsa de Estudos
para alunos da Escola de Música que ingressem na Banda de Música 26 de
Maio.

Tal medida se justifica pelo fato que de as UFIRs, índice adotado à
época para correção monetária e que já foram extintas, dificultando assim
o cálculo do valor estipulado a título de incentivo para bolsa de Estudos.
Sendo assim, o dispositivo deve ser modificado, pois os alunos egressos
da Escola de Música Antonino Sampaio e integrantes da Banda 26 de
Maio, estão prejudicados por não ter uma base de cálculo exata para calcular
o valor da bolsa de Estudos, fato que necessita mudança imediata em
respeito ao interesse da cultura barreirense.

 Estas são as razões que justificam o encaminhamento do presente
Projeto de Lei.

Recebam senhores renovados protesto de respeito.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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