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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A população de Barreiras pagou 1,12%
a menos na compra dos produtos da cesta
básica em setembro, com relação a agosto
deste ano. Os dados são da Controladoria
Geral do Município que desde 2005 man-
tém um trabalho mensal de pesquisa nos
principais supermercados da cidade. De
acordo com o setor, o custo final dos 12
itens que compõem a cesta básica totali-

zou R$ 178,46 contra os R$ 180,48 pagos
no mês anterior.

Para garantir as compras de setembro
o barreirense gastou o equivalente a 43%
do salário mínimo atual de R$ 415,00. Em
agosto o gasto, foi de 43,48%. Uma re-
dução pequena, impulsionada principal-
mente por seis produtos.

O óleo de cozinha foi responsável pela
maior redução, com um declínio de
11,94% no preço, seguido pelo tomate,
com 9,93%, a banana prata, com 6,57%,
o pão francês que após quatro meses com

Cesta básica pouco mais barata em setembro
o preço estável, ficou 4,88% mais barato, o
arroz, com uma queda de 2,17% no preço
e, finalmente, o açúcar, 1,92% mais barato.

Dentre os campeões do aumento de pre-
ços, o feijão ficou com a liderança, com uma
elevação considerável, de 13,88%, acom-
panhado pela manteiga, 1,98% mais cara, a
farinha de mandioca, com 1,10% e a carne
bovina, 0,19%.

A carne bovina representou, como de
costume, o maior dispêndio relativo da ces-
ta básica desta vez, consumiu 26,93% do
total de gastos.

Brasil - Nos nove primeiros meses deste
ano, todas as 16 capitais acumulam alta no
custo dos produtos alimentícios de primeira
necessidade. As elevações mais significati-
vas ocorreram em Natal (15,85%), Araca-
ju (14,20%) e Vitória (13,77%). Os meno-
res aumentos foram verificados em Brasí-
lia (2,75%), Curitiba (4,49%), Belo Horizon-
te (5,29%) e Belém (5,36%).
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 533, de 19 de setembro de 2008.

Exonera Secretário Administrativo

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 c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonera do Cargo em Comissão NH6, de Secretário
Administrativo, o Sr. Alan Pereira dos Santos, lotado no Gabinete
do Prefeito.

Art.2º 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.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 534, de 19 de Setembro de 2008.

Nomeia para a Coordenadoria de Desenvolvi-
mento do Turismo

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 c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005, re-
solve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo, o Sr. Alan Pereira
dos Santos, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

Art.2º 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.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo nono dia do mês de setembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de
Desenvolvimento do Turismo da Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente e Turismo, símbolo NH4, o Sr. Alan Pereira dos Santos, CPF
998.014.265-00, RG 09.967.667-23 SSP/BA, filho de João Pereira
dos Santos e Maria Pereira Xavier, oportunidade em que foi cientifi-
cado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
ce-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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 19 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alan Pereira Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 535, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo
o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/
2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e
Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível I, a
Srª. Aurilange Passos Gonçalves, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0319068.
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 Muni-
cipal.
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 vigésimo segundo dia do mês de Setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível I, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Aurilange Passos Gonçalves, CPF 246.972.305-15,
RG 02.218.281-09 SSP/BA, filha de Aurino Ribeiro Gonçalves e So-
lange Passos Gonçalves, 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, 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  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
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termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aurilange Passos Gonçalves
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 536, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
I, a Srª. Adriana Lopes Arruda, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0320322.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível I, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Adriana Lopes Arruda, CPF 994.676.235-87, RG
09.364.013-70 SSP/BA, filha de Napoleão Alves Arruda e Inácia Lo-
pes da Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, 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 pode-
res competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adriana Lopes Arruda
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 537, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professor Nível I

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 Professor Nível
I, o Sr. Leniedson Guedes dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0311132.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professor Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Leniedson Guedes dos Santos, CPF
023.847.355-43, RG 13.460.221-86 SSP/BA, filho de Élson dos
Santos e Lenir Guedes dos Santos, oportunidade em que foi cienti-
ficado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des 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 vie-
rem 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Leniedson Guedes dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 538, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I, a Srª. Flávia Santos Ribeiro, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0320576.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Flávia Santos Ribeiro, CPF
917.558.595-20, RG 08.345.507-84 SSP/BA, filha de José Wilson
Ribeiro e Cleonice Dos Santos Ribeiro, 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Flávia Santos Ribeiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 539, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professor Nível I

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 Professor Nível
I, o Sr. Marcos André Teles Luna, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição 0306524.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professor Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Marcos André Teles Luna, CPF
034.048.864-61, RG 5.569.120 SSP/PE, filho de Jeferson Bezerra
Luna e Maria Palmira Teles Luna, oportunidade em que foi cienti-
ficado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des 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 vie-
rem 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcos André Teles Luna
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 540, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I,  a Srª. Maria Fernandes da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0316480.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Maria Fernandes da Silva, CPF
500.808.905-63, RG 06.523.020-50 SSP/BA, filha de Irani José da
Silva e Angelita Rosa Fernandes da Silva, 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Fernandes da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 541, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I, a Srª. Eusivane de Araújo Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0313999.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Eusivane de Araújo Silva, CPF
808.660.931-68, RG 07.238.181-77 SSP/BA, filha de Alvino Vieira
da Silva e Anita Oliveira de Araújo Silva, 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eusivane de Araújo Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 542, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I,  a Srª. Josilene Rocha da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0318366.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Josilene Rocha da Silva, CPF
704.964.985-68, RG 07.580.078-09 SSP/BA, filha de Otaviano Tor-
res da Silva e Joselita Rocha da Silva, 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Josilene Rocha da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 543, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I, a Srª. Sinara Guedes Ribeiro, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0310766.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Sinara Guedes Ribeiro, CPF
959.673.971-91, RG 11.717.716-49 SSP/BA, filha de Emanoel
Messias Ribeiro Guedes e Zilma Pinheiro Guedes, 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sinara Guedes Ribeiro
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 544, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I,  a Srª. Adriella Reis Alves, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0309983.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Adriella Reis Alves, CPF 018.964.005-
74, RG 09.569.931-76 SSP/BA, filha de Valdivino Tanam Alves e
Silvina Reis Neta Alves, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSA-
DA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adriella Reis Alves
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 545, de 22 de setembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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 Professora Nível
I, a Srª. Marilene Xavier Cerqueira, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0311593.

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 vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Professora Nível I, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Srª. Marilene Xavier Cerqueira, CPF
003.624.445-79, RG 09.755.426-05 SSP/BA, filha de Otavio Perei-
ra Xavier e Selvina Rodrigues Xavier, oportunidade em que foi ci-
entificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades 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, 22 de setembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marilene Xavier Cerqueira
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

Promovido pelo Centro Educacional Sa-
grado Coração de Jesus, o I Sagrifest – Sa-
grado Festival, que consiste em um projeto
literário e artístico realizou, na noite de se-
gunda-feira, 29, no Centro Cultural de Bar-
reiras, um festival voltado para os gêneros
artísticos envolvendo música, com inter-

Alunos participam do I Sagrifest
no Centro Cultural

FOTOS WASHINGTON LUIZ

pretação e composição, poesia, dança, fo-
tografia e vídeo.

O Sagrifest tem como um dos objeti-
vos, possibilitar a interação das discipli-
nas estudadas com o processo de apren-
dizagem do aluno.

O festival contou com aproximada-
mente 80 inscrições nas categorias - in-
dividual ou equipe. O resultado e premia-
ção acontecerão na própria escola, ainda
nesta semana.

Segundo a coordenadora da disciplina
de artes Vera Nunes, as ações começa-
ram a ser desenvolvidas desde as primei-
ras unidades, em salas de aulas, com pes-
quisas e estudos sobre o Nazismo e Van-
guardas Européias, exibição e análises de
filmes, releituras de obras de artistas per-
tencentes às vanguardas estudadas, den-
tre outras atividades.

“Dentro da proposta, cumprimos o obje-
tivo. A intenção é tornar esse projeto uma
atividade efetiva da escola, realizada todos
os anos”, destaca.

Para Mel Albuquerque, diretora da es-
cola, “trabalhar com educação é buscar in-
cansavelmente mecanismos de ensino que
contribuam para um aprendizado mais efe-
tivo e prazeroso”. Mel afirma que eventos
como esse são muito importante, uma vez
que revelam talentos escondidos. “Para nós
foi uma surpresa o grande número de apre-
sentações com qualidade na área de músi-
ca, dança e poesia”, ressalta a diretora.

Através da música, poesia e dança, os
alunos do Colégio Sagrado Coração de
Jesus demonstraram o aprendizado em
sala de aula

O plenário do Centro Cultural esteve repleto de alunos das escolas da rede municipal de
ensino


