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Com o objetivo de priorizar e qualificar
cada vez mais os serviços dos auditores fis-
cais e fiscais de tributos, empossados atra-
vés do último concurso público, a Prefeitu-
ra Municipal, através da Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, está realizando uma
capacitação que teve início na última quar-
ta-feira, 15 e que se estenderá até o dia 30.

O curso acontece no auditório do Colé-
gio Municipal Padre Vieira e conta com um
público aproximado de 20 servidores. “Essa
capacitação tem reflexo importante na fis-
calização dos tributos municipais, pois, com
o objetivo alcançado, teremos auditores fis-
cais e fiscais de tributos altamente capaci-
tados atuando no município”, destacou a
coordenadora de administração tributária,
Roseneide Spies.

O auditor fiscal do município de Salva-
dor, graduado em Administração e Direito,
pós-graduação em Gestão Pública e pós-
graduando em Direito Público, Gilberto
Mattos, é o responsável pelo preparo dos

Novos servidores recebem Capacitação
de Auditoria Fiscal

profissionais nessa etapa, que tem a dura-
ção de 72 horas.

Esclarecimentos sobre fiscalização do
ISS nos serviços, elaboração de documen-
tos fiscais, fiscalização das taxas de poder
de polícia e auditoria fisco-contábil, são al-
guns dos temas trabalhados. Para o servi-
dor recém-nomeado, George Wanderley,
esta capacitação trará uma maior seguran-
ça para a execução das atividades. “Este
curso está nos preparando para uma me-
lhor atuação na área de auditoria fiscal no
município, com um conteúdo bastante rico”,
ressaltou George.

Segundo Roseneide, após o encerramen-
to da capacitação, os novos servidores co-

meçarão a atuação, intensificando a fiscali-
zação já existente dos tributos municipais.

“Cursos de capacitação são o meio mais
indicados e adequados para proporciar a es-
tes profissionais o entendimento que muito
facilitará no desempenho de suas atribui-
ções”, salientou o prefeito Saulo Pedrosa.

Gilberto Mattos é o responsável pelo pre-
paro dos profissionais nessa etapa

O Curso de
capacitação
está sendo
ministrado no
Colégio Padre
Vieira

Auditores e Fiscais de tributos estão rece-
bendo a capacitação
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 570 de 09 de outubro de 2008.

Nomeia para o Setor de Planejamento e
Controle da Fiscalização

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

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
Chefe de Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização a Srª.
Gildete Ferreira da Silva, lotada na Secretaria de Administração
e Finanças.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao nono dia do mês de outubro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe do Setor
Planejamento e Controle da Fiscalização, símbolo NH6, a Srª. Gil-
dete Ferreira da Silva, CPF 717.583.565-53, RG 09.341.320-38
SSP/BA, filha de Francisco José Ferreira e Tereza Antônia 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  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 Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gildete Ferreira da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 605, de 13 de outubro de 2008.

Nomeia para a Coordenadoria de Desen-
volvimento do Turismo

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
Coordenador de Desenvolvimento do Turismo, o Sr. João Luiz de
Souza Filho, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Co-
ordenador de Desenvolvimento do Turismo da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Turismo, símbolo NH4, o Sr. João Luiz de
Souza Filho, CPF 687.343.365-91, RG 6.055.549-19 SSP/BA, fi-
lho de João Luiz de Souza e Erondina Olinda de Siqueira, 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 norte-
adores da administração pública, bem como  obedecendo  as nor-
mas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, 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
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Al-
meida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João Luiz de Souza Filho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 606, de 13 de outubro de 2008.

Nomeia Oficial de Gabinete

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, resolve:

Art.1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, de Oficial de Gabinete, o Sr. Luiz Carlos da Paixão Gon-
çalves da Silva, lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Turis-
mo.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA,
Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comis-
são de Oficial de Gabinete, símbolo NH5, o Sr. Luiz Carlos
da Paixão Gonçalves da Silva, CPF 076.754.705-59, RG
00.741.961-97 SSP/BA, filho de Maria José da Paixão, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao  referido car-
go, 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 em-
possado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acu-
mulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedro-
sa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luiz Carlos da Paixão Gonçalves da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 607, de 13 de outubro de 2008.

Nomeia Coordenador de Atenção à Saú-
de

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH4, Coordenador de Atenção à Saúde, o Sr. João Luiz de
Souza Filho, lotado na Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de outubro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Coordenador de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de
Saúde, símbolo NH4, o Sr. João Luiz de Souza Filho, CPF
687.343.365-91, RG 6.055.549-19 SSP/BA, filho de João Luiz
de Souza e Erondina Olinda de Siqueira, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao  referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos  princípios norteado-
res da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, 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 Acumulação 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, 13 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João Luiz de Souza Filho
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 609, de 14 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido,  Auxiliar de Consultó-
rio Dentário

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, com-
binada com o Art. 35 da Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. Jeconias Biato da Silva, do
Cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, concursado e nomeado conforme Portaria 491/08
de 17/09/2008, sob a inscrição 0300095.

Art. 2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a
13 de outubro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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 e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 610, de 14 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Técnico de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 Exonerar, a pedido, do Cargo de Técnico de Enferma-
gem,  o Sr. Gilles Barrozo Viana, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0306211.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 13
de outubro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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

PORTARIA GAB.  Nº 611, de 14 de outubro 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. Elisangela Batista Gomes, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0312878.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Elisangela Batista Gomes, CPF
787.488.445-00, RG 09.687.278-08 SSP/BA, filha Manoel Ferreira
Gomes e Zimar Batista Gomes, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elisangela Batista Gomes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 612, de 14 de outubro 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. Valéria da Silva Cesar, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0310879.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Valéria da Silva Cesar, CPF 688.439.845-
00, RG 06.799.128-94 SSP/BA, filha Felix Faustino da Silva e Van-
da Rodrigues 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
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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Valéria da Silva Cesar
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 613, de 14 de outubro 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. Eduardo Ribeiro dos Santos, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0319437.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professor Nível I, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Eduardo Ribeiro dos Santos, CPF
002.133.805-10, RG 11.559.656-98 SSP/BA, filho de Adelaide Ri-
beiro dos Santos, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas 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 testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eduardo Ribeiro dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 614, de 14 de outubro 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. Ilvanete dos Santos de Souza aprovada no concur-
so público sob a inscrição 0303427.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Ilvanete dos Santos de Souza, CPF
985.298.705-49, RG 11.194.198-91 SSP/BA, filha de Alberto Xavi-
er de Souza e Maria Neuza dos Santos de Souza, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ilvanete dos Santos de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 615, de 14 de outubro 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. Tatiane da Silva Alves, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0314735.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Tatiane da Silva Alves, CPF 026.993.735-
83, RG 13.156.965.17 SSP/BA, filha de Bimael de Jesus Alves e
Eudes da Silva Alves, 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 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Tatiane da Silva Alves
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 616, de 14 de outubro 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. Helena Dacy Pereira Dourado, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0318558.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Helena Dacy Pereira Dourado, CPF
007.854.245-63, RG 4.227.185 SSP/GO, filha de Samuel Dourado
pereira e Heleneide Dourado da Silva Pereira, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Helena Dacy Pereira Dourado
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 617, de 14 de Outubro 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. Dalziza Almeida de Macedo Barbosa, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0300344.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Dalziza Almeida de Macedo Barbosa,
CPF 009.542.915-81, RG 11.955.383-08 SSP/BA, filha de Miguel
Pereira de Macedo e Tereza Almeida de Macedo, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dalziza Almeida de Macedo Barbosa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 618, de 14 de outubro 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. Ítalo dos Santos Oliveira, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0316442.

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 quarto dia do mês de outubro 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 Professor Nível I, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Ítalo dos Santos Oliveira, CPF 021.934.875-
88, RG 13.647.381-47 SSP/BA, filho de Antônio das Neves Olivei-
ra e Maria Dirlene dos Santos Oliveira, oportunidade em que foi
cientificado 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-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empos-
sado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ítalo dos Santos Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 646, de 15 de outubro 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. Edson Rodrigo Batista dos Santos, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0300437.

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 quinto dia do mês de outubro 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 Professor Nível I, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Edson Rodrigo Batista dos Santos, CPF
026.673.365-42, RG 14.079.677-03 SSP/BA, filho de Rodolfo Bor-
ges dos Santos e Angelina Batista dos Santos, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O
empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo em-
possado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edson Rodrigo Batista dos Santos
Empossado


