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Em Barreiras 600 alunos entre jovens e
adolescentes participam do Projovem

Em parceria com o
Governo Federal, a Pre-
feitura Municipal de
Barreiras, através da
Secretaria Municipal de
Trabalho e Promoção
Social, deu início, neste

mês de outubro, as oficinas do Programa
Projovem Adolescente, em todas as unida-
des do Centro de Referencia da Assistên-
cia Sócial - CRAS

Com o objetivo de, nesse primeiro
momento, socializar e integrar as turmas,
durante as primeiras semanas, os alunos
desenvolveram atividades de apresenta-
ção, construção de regras de convivên-
cia e decoração do ambiente onde acon-
tecem as oficinas.

Tendo como foco o atendimento a jo-
vens entre 15 e 17 anos em situação de ris-
co social, o critério para de inscrição dos

alunos foi a participação dos pais no cadas-
tro do Programa Bolsa Família, Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI,
Programa Sentinela ou projetos socio-edu-
cativos do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente - ECA, independentemente da renda
familiar. O Projovem visa o desenvolvimen-
to integral dos adolescentes, tendo como ei-
xos estruturais a convivência social, mundo
do trabalho e participação cidadã.

Em Barreiras, a Prefeitura firmou o com-
promisso de adesão ao programa desde maio
de 2008 e está atendendo, aproximadamen-
te, 600 jovens, divididos em 24 coletivos, sen-
do seis coletivos para cada CRAS.

Para a coordenadora dos CRAS, Elia-
ne Kedma Machado, o Projovem é um com-
ponente do processo de construção do Sis-
tema Único de Assistência Social – SUAS.
“Este programa se configura como mais
um passo importante na consolidação da
Rede de Proteção e Promoção Social que
estamos construindo no município de Bar-
reiras, desde 2005”, ressaltou a coordena-
dora dos CRAS.

O programa acontecerá em 24 meses e
é composto por dois ciclos de um ano: o
primeiro, voltado para a formação social e
o segundo com foco na formação profissi-
onal dos adolescentes.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Jovens entre 15 e 17
anos participaram do
Projovem em Barreiras

Nas oficinas, os alunos realizam atividades, apresentações e dinâmicas



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 2Barreiras - Bahia - quarta-feira, 29 de outubro de 2008        ANO 4  -  Nº 802DIÁRIO OFICIAL

Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

quarta-feira, 29 de outubro de 2008
ANO 4  - Nº 802

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO  Nº 043 de 14 de outubro de 2008.

Aprova o loteamento denominado “LOTE-
AMENTO NOVO JARDIM – 1ª ETAPA”,
localizado na cidade de Barreiras, Estado
da Bahia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e:

· CONSIDERANDO o requerimento protocolado, por “ELIE-
NE ROCHA SANTOS”, residente e domiciliada à Rua Professora
Guiomar Porto, 537, Centro, Barreiras-BA, inscrita no CPF
757.135.275-49 e RG 09517517-27 SSP/BA, solicitando aprovação
do loteamento denominado “LOTEAMENTO NOVO JARDIM –
1ª ETAPA “, situado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia;

· CONSIDERANDO que a solicitante é legítima proprietária do
imóvel onde será implantado o referido loteamento, conforme com-
prova a certidão da matrícula acostada ao processo administrativo
instaurado;

· CONSIDERANDO por fim que foram apresentadas junto a
Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, a planta geral do
loteamento e as plantas e memoriais descritivos de todos os lotes, e
considerando ainda a declaração de aprovação do loteamento atra-
vés do alvará de licença 224/2008 assinado pelo secretário de In-
fra-Estrutura do Município de Barreiras-BA, José Mendes Filho;

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica aprovado o loteamento urbano denominado “LO-
TEAMENTO NOVO JARDIM 1ª ETAPA”, constituído pelo imó-
vel lote de terras situado na BR 447, saída para Angical, próximo ao
Loteamento Buriti I, localizado em uma área de terra de 99.991ha,
desmembrada da Fazenda Olhos D’Água I, neste Município de
Barreiras-Bahia, Loteamento Novo Jardim 1ª Etapa, composto por
126(cento e vinte e seis) lotes urbanizados, de uso misto: residenci-
al e comercial, distribuídos em 12(doze) quadras e 02(duas) áreas
institucionais, constituindo área territorial loteada de 99.854,85 m²,
descrita conforme abaixo:

I – Área total loteada = 99.854,85 m²;
II – Área de ruas e avenidas = 39.050,43 m²;
III – Áreas verdes e institucionais = 7.902,51m²;
IV – Número de Quadras = 12(doze);
V – Número de Lotes = 126(cento e vinte e seis);
VI – Área das quadras e lotes = 52.901,91 m²;

Art. 2º- Conforme estabelecido no Termo de Acordo e Com-
promisso datado de 03 de outubro de 2007, ficam caucionados ao
Município de Barreiras-BA os Lotes de número 1 à 24 da Quadra
05, situados no referido Loteamento Novo Jardim 1ª Etapa, como
garantia do cumprimento das obrigações de infra-estrutura acorda-
das no Termo de Acordo e Compromisso;

Art. 3º-  As despesas com escrituras públicas e respectivos re-
gistros e averbações referentes as áreas caucionadas ao Município

correrão por conta da Loteadora.

Art. 4º- Todas as obras de infra-estrutura, serviços e quaisquer
outras benfeitorias feitas pela Loteadora nas áreas de uso público,
inclusive nos lotes caucionados, passam para o domínio do Municí-
pio de Barreiras-BA, sem que caiba qualquer indenização à empre-
sa Loteadora.

Art. 5º- É fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da publicação deste Decreto, para que a Loteadora providencie o
registro do loteamento ora aprovado, junto ao Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Barreiras-BA.

Art. 6º- A Loteadora  terá o prazo de 2(dois) anos para execu-
ção das obras de infra-estrutura e urbanização no referido “LOTE-
AMENTO NOVO JARDIM 1ª ETAPA”, como firmado no referi-
do Termo de Acordo e Compromisso, sob pena de adjudicação com-
pulsória a favor do Município.

Art. 7º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 693, de 21 de outubro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação da
Comissão Especial de Avaliação, de imó-
veis.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28 e 71 da Lei Orgâ-
nica do Município de Barreiras resolve:

Art. 1º -  Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar o imóvel situado no Loteamento Aratu, Quadra 35, com-
preendendo os lotes 13 e 14,  área esta, que pretende-se doar ao
Estado da Bahia, para a construção da Delegacia da Mulher.

Art. 2º - Nomeia comissão criada no artigo anterior, composta
pelos servidores adiante enumerados e que deverá funcionar sob a
presidência do primeiro, são eles :

· Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
· José Maria Albuquerque Júnior;
· Dourival Mamed;

Art. 3º - A comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias a partir
desta data para apresentar relatório conclusivo.

Art. 4º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 652, de 16 de outubro de 2008.

Exclui Professor Nível IV - Geografia

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 Excluir do Cargo de Professor Nível IV - Geografia , o
Sr. Elias Magalhães de Brito, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0303678.

Art.2º O presente ato decorre da falta de interesse do candidato
em assumir o cargo, conforme declaração de próprio punho redigida
e assinada no dia 12 de Setembro de 2008.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 678, de 17 de outubro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Con-
vocativo

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 Excluir o Sr. Ricardo Cardoso Futenma, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0313298, para o cargo de Odontó-
logo.

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

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 670, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Técnico em Radiologia

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em
Radiologia, o Sr. Jair Santana da Silva, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0316503.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Técnico em Radiologia , homo-
logado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686
de 12 de maio de 2008, a Sr. Jair Santana da Silva, CPF
491.298.485-04, RG 031.854.458-37 SSP/ BA, filho de Edson Ma-
tias da Silva e Cizelia Santana da Silva, 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, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jair Santana da Silva
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 671, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente So-
cial , a Srª. Luzana Silva Araújo, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0306511.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Assistente Social, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Luzana Silva Araújo, CPF 916.877.135-53,
RG 07.955.696-53 SSP/BA, filha de José Augusto Prudente Araújo
e Luziete Silva Araújo, 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, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luzana Silva Araújo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 672, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente So-
cial, a Srª. Edlene Amorim Ferreira, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0313527.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Assistente Social, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Edlene Amorim Ferreira, CPF 908.340.465-
04, RG 06.347.034-98 SSP/BA, filha de Valmir Ferreira e Agripina
Amorim Ferreira, 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, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edlene Amorim Ferreira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 673, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente So-
cial , a Srª. Cintia Soares Martins, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0313456.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Assistente Social, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Cintia Soares Martins, CPF 805.672.825-
20, RG 06.647.653-43 SSP/BA, filha de Cesar Carlos Martins e
Maria D’Ajuda Soares Martins, 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, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edlene Amorim Ferreira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 674, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente So-
cial, a Srª. Sahira Ribeiro Nunes, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0303919.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Assistente Social, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Sahira Ribeiro Nunes, CPF 439.278.825-34,
RG 04.317.430-29 SSP/BA, filha de João de Oliveira Nunes e Nely
Ribeiro de Magalhães Nunes, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sahira Ribeiro Nunes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 675, de 17 de Outubro de 2008.

Nomeia Farmacêutica

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 Farmacêutica, a
Srª. Isis Polianna Silva Ferreira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300578.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de outubro 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 Farmacêutica, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Isis Polianna Silva Ferreira, CPF
824.498.805-34, RG 11.273.950-41 SSP/BA, filha de João Abel
Ferreira e Maria Aparecida Silva Ferreira, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de Outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Isis Polianna Silva Ferreira

PORTARIA GAB.  Nº 676, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Farmacêutico

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 Farmacêutico,
o Sr. Diogo Tener Rodrigues do Nascimento, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0305694.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Farmacêutico, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Sr. Diogo Tener Rodrigues do Nascimento,
CPF 806.353.425-53, RG 06.791.564-70 SSP/ BA, filho de Luiz
Maria Rodrigues da Silva e Cleusa Gonçalves do Nascimento, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo 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 Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Diogo Tener Rodrigues do Nascimento
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 677, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Médico Veterinário

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 Médico Veteri-
nário, o Sr. Diego Cabral Barreiros, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0320224.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Médico Veterinário, homolo-
gado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de
12 de maio de 2008, a Sr. Diego Cabral Barreiros, CPF
005.786.885-90, RG 08.448.993-64 SSP/ BA, filho de José Antonio
Mascarenhas Barreiros e Maria Emilia Cerqueira Cabral Barrei-
ros, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos 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 obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Diego Cabral Barreiros
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 679, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia  Odontóloga

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 Odontóloga, a
Srª. Erika de Almeida Oliveira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0304592.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Odontóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Erika de Almeida Oliveira, CPF 931.402.311-
72, RG 3500783-7961006 SSP/GO, filha de Domingos Pinto de Oli-
veira e Odelita de Almeida Oliveira, oportunidade em que foi cien-
tificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Erika de Almeida Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 680, de 17 de outubro de 2008.

Nomeia Odontóloga

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 Odontóloga, a
Srª. Maíra Silva Quinteiro, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0303435.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

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

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo sétimo dia do mês de 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 Odontóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Maíra Silva Quinteiro, CPF 937.615.205-
06, RG 08.510.185-05 SSP/BA, filha de Olival Bastos Quinteiro e
Rilza Maiave Silva Quinteiro, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maíra Silva Quinteiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 681, de 20 de outubro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Consultório Dentário

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Con-
sultório Dentário, a Srª. Marilza Pereira Alves Maciel, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0306210.

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 dia do mês de outubro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Consultório Dentário, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Marilza Pereira Alves Maciel,
CPF 688.426.865-49, RG 07.261.390-41 SSP/BA, filha de Enoch
Alves e Maria Helena Pereira Alves, 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, 20 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marilza Pereira Alves Maciel
Empossada


