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Nesta quinta-feira, 16, a Secretária de
Saúde reuniu técnicos da Secretaria de Saú-
de, no Posto de Saúde Albert Sabim, com o
propósito de verificar o desempenho do mu-
nicípio durante a Campanha Nacional de Va-
cinação para a Eliminação da Rubéola, bem
como de avaliar a porcentagem de cobertu-
ra da campanha, pois a  meta é atingir, em
todos os municípios do país, imunização
maior ou igual a 95%.

Em Barreiras, até o último dia 07, avali-
ações realizadas pela Coordenação do Pro-
grama de Imunização – COPIM, havia atin-
gido 94,19% da população.

Segundo a coordenadora da Vigilância

Campanha de Vacinação contra a
Rubéola é avaliada em Barreiras

Monitoramento e avaliação - A campanha agora passa para uma outra fase, a do
Monitoramento de Verificação Final, onde será elaborado um relatório final incluindo os
resultados do processo de verificação de coberturas vacinais.

Em Barreiras, o Dia D acontecerá no dia 21 de outubro, quando os técnicos se
dividirão em pontos alternados. Cada técnico deverá entrevistar um número de 50 pes-
soas adultasentre 20 e 39 anos, em postos fora da sua atuação.

Após esse levantamento, os dados serão encaminhados para a Secretária de Saúde
do Estado da Bahia – SESAB, onde passaram por uma avaliação de dados, para então
seguir para o Ministério da Saúde, onde será gerado um relatório final da campanha.

Conforme o Plano de Ação da Campanha, para este ano de 2008, as três esferas de
gestão do Sistema Único de Saúde - SUS decidiram levar adiante um grande desafio: a
eliminação da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC). “Uma meta perfei-
tamente factível, pela disponibilidade de uma vacina com efetividade de 97%. Tratou -
se de compromisso internacional para cuja consecução todos os esforços foram direci-
onados”, diz o plano.

Técnicos da Secretaria
da Saúde se reuniram
no posto de Saúde
Alberto Sabim, para
discutir o desempenho
do município na
Campanha Nacional
contra Rubéola

Epidemiológica - VIEP, Rosiméri Grigollo,
para alcançar a meta, os técnicos envolvidos
encontraram muitas dificuldades, devido à po-
pulação não corresponder adequadamente
com a procura e aceitação pela vacina.

A VIEP/COPIM intensificou a campa-
nha com ações que envolveram desde a va-
cinação em horários comercias nas empre-
sas da cidade, pontos no rio de ondas aos
sábados, como nas escolas e universidades
em horários noturnos.

A zona rural do município também foi alvo
da intensificação de ações, além das salas de
vacinas fixas, a comunidade recebeu equipes
de técnicos que passaram nas casas.
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 619, 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 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. Eloísia da Cruz Camandaroba, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0306820.

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 quarto dia do mês de outubro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, 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. Eloísia da Cruz Camandaroba, CPF 020.638.015-17, RG
13.078.705-11 SSP/BA, filha de Amarante Ferreira Camandaroba e
Gercy da Cruz Camandaroba, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes 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 ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eloísia da Cruz Camandaroba
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 620, 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 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. Telma Matos de Oliveira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0305628.

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 quarto dia do mês de outubro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, 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. Telma Matos de Oliveira, CPF 038.219.325-38, RG 13.972.215-
77 SSP/BA, filha de Josias Gomes de Oliveira e Juscilene Ernestina de
Matos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os 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 Acú-
mulo 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 0utubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Telma Matos de Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 621, 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. Belarmino Santos da Silva, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição 0314036.

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. Belarmino Santos da Silva, CPF 608.721.605-
72, RG 09.023.542-80 SSP/BA, filho de Domingos Antônio da Silva
e Acelina Santos da Silva, oportunidade em que foi cientificado 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 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

Belarmino Santos da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 622, 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. Maria Augusta da Silva Serpa, aprovada no concur-
so público sob a inscrição 0303325.

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. Maria Augusta da Silva Serpa, CPF
964.212.585-49, RG 09.685.889-30 SSP/BA, filha de Antonio Pe-
reira Serpa e Elisa Teixeira da Silva Serpa, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Augusta da Silva Serpa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 623, 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. Sheila Maria Formiga de Oliveira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0321103.

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. Sheila Maria Formiga de Oliveira, CPF
987.952.285-00, RG 09.406.910-78 SSP/BA, filha de Valdeci Ro-
cha Formiga e Leide Santana Rocha, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sheila Maria Formiga de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 624, 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. Aube Soares de Queiroz, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0309593.

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. Aube Soares de Queiroz, CPF
923.729.105-15, RG 08.582.311-23 SSP/BA, filha de Abedias de
Queiroz e Ana Soares de Queiroz, oportunidade em que foi cientifi-
cada 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  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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aube Soares de Queiroz
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 625, 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. Jorge Souza Silva, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0303998.

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, o Sr. Jorge Souza Silva, CPF 970.340.885-00, RG
09.944.237-05 SSP/BA, filho de Gelcino da Silva Alves e Raimun-
da Alves de Souza, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser 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

Jorge Souza Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 626, 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. Clarice Pereira Oliveira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0314564.

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. Clarice Pereira Oliveira, CPF
023.935.115-04, RG 13.251.197-50 SSP/BA, filha de José Francis-
co Oliveira e Idalina Santos Pereira, 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, 14 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Clarice Pereira Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 632, de 15 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. Nielma Pereira de Araújo, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0317710.

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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Nielma Pereira de Araújo, CPF
960.783.595-68, RG 08.687.316-41 SSP/BA, filha de José Antônio
dos Santos Araújo e Helenita Pereira da Guarda Araújo, 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
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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nielma Pereira de Araújo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 633, de 15 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. Sergiane Nascimento e Silva, aprovada no concur-
so público sob a inscrição 0311903.

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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Sergiane Nascimento e Silva, CPF
018.607.615-00, RG 11.702.369-87 SSP/BA, filha Arnaldo de Oli-
veira e Silva e Maria Augusta Nascimento e Silva, 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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sergiane Nascimento e Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 634, de 15 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. Lucimar de Mattos Borges dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0305072.

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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Lucimar de Mattos Borges dos Santos,
CPF 003.567.375-35, RG 09.856.112-00 SSP/BA, filha de Esmail
da Silva Borges e Rosileia Dionísia de Mattos Borges, oportunida-
de 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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucimar de Mattos Borges dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 635, de 15 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. Ana Cláudia da Silva Tosta Barbosa, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0312804.

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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Ana Cláudia da Silva Tosta Barbosa,
CPF 887.381.165-53, RG 06.459.883-75 SSP/BA, filha de Carlos
Vieira Tosta e Antonia da Silva Tosta, 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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ana Cláudia da Silva Tosta Barbosa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 636, de 15 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. Joelia Pereira Regis de Melo, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0309289.

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 Professora Nível I, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Joelia Pereira Regis de Melo, CPF
886.312.815-49, RG 07.582.640-20 SSP/BA, filha de Dário da Sil-
va Regis e Iraci Pereira Regis, 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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joelia Pereira Regis de Melo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 637, de 15 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 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. Jacira de Jesus Souza, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0304160.

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 quinto dia do mês de outubro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, 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. Jacira de Jesus Souza, CPF 917.615.495-53, RG 09.010.071-
96 SSP/BA, filha de Rosalvo de Souza e Joana Maria de Jesus, opor-
tunidade 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 norteado-
res 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  Municipal. A
empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção 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, 15 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jacira de Jesus Souza
Empossada

ERRATA

No Diário Oficial de número 796 de 17 de outubro de 2008,
foi publicada, por engano, a portaria 605. Portanto a mesma
não tem valor legal. O Sr. João Luiz de Souza Filho, foi
nomeado para o cargo de Coordenador de Atenção à Saúde,
de acordo com a Portaria 607, publicada no mesmo Diário.


