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Com o intuito de chamar a atenção dos
alunos para a conservação do patrimônio, a
direção da Escola Municipal do Parque re-
alizou, semana passada, uma pequena pa-
lestra de conscientização, que resultou em
uma atitude inesperada de um grupo de alu-
nos decididos a reformar todas as carteiras
quebradas.

No início, eram três alunos e o núme-
ro foi aumentando. Atualmente, a equipe
conta com um número de, aproximada-
mente, dez alunos-voluntários. A idéia de
mobilização partiu do aluno Nielton Silva,
14 anos. Para ele, essa atitude se refleti-
rá no futuro. “Amanhã ou depois, a gente
vai perceber o bem que fizemos, pois,
essas carteiras provavelmente fariam
muita falta na frente. É melhor se esfor-
çar agora e reformá-las do que correr o
risco de sentar no chão com essa quanti-
dade de carteiras quebradas”, ressaltou
Nielton.

A diretora da escola, Arleide Oliveira,
conta que partiu dos próprios alunos a inici-
ativa de comprar parafusos e trazer as fer-
ramentas. “Essa atitude dos alunos muda
completamente o ambiente educacional.
Acreditamos que essa ação seja reflexo do

Alunos da Escola do Parque se mobilizam
para reforma de carteiras

que temos procurado repassar para nossos
alunos: respeito às pessoas, ao ambiente e,
principalmente, o exercício da cidadania”,
ressaltou.

Segundo dados do Jornal do Brasil, es-
tudantes das escolas públicas depredam uma
média de 250 cadeiras por dia no país. Com
esta mobilização, aproximadamente, 150
carteiras serão restauradas.

A diretora deixa claro que não haverá
ausência desses alunos em horários de aula.
“Todas as reuniões são feitas fora do horá-
rio de aula, aproveitando, inclusive, os inter-
valos, para não prejudicar, assim, a carga
horária dos alunos”, disse Arleide.

Por iniciativa própria, alunos dão início à
restauração das carteiras

Arleide Oliveira, diretora da escola, acompa-
nha o trabalho dos alunos
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 638, 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. Rizia de Souza do Nascimento, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0301616.

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.

PORTARIA GAB.  Nº 657, de 16 de outubro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora Nível
IV, a Srª. Nereide Escobar de Matos Carvalho, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320300.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias,

PORTARIA GAB.  Nº 694, de 24 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Técnico em Enferma-
gem

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

Art. 1ºExonerar, a pedido, o Sr. José Airton Lima, do Car-
go de Técnico em Enfermagem, da Secretaria Municipal de
Saúde, matrícula 5044, concursado e admitido em 20/12/2004.

Art. 2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a
01 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 Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefei-
tura 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

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. Rizia de Souza do Nascimento, CPF
022.964.135-01, RG 062.387.694-3 MDEB, filha de Edinaldo Silva
do Nascimento e Noêmia Maria de Souza do Nascimento, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
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

Rizia de Souza do Nascimento
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 661, de 16 de outubro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV

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 IV, a Srª. Claudia Santos Braga, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0320235.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 003/2008

Dispensa de Licitação nº 003/2008

CONTRATANTE:  A  SANAB – SANEAMENTO BÁ-
SICO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, autarquia muni-
cipal, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 08.093.933/0001-82, com endereço à Avenida Ahylon
Macedo, s/nº, Morada Nobre, neste município, aqui representa-
do por sua Superintendente, Sra. CARLA LEKSANDRA
CORDEIRO ZUTTION, nomeada através da portaria. nº 88
de 03 de abril de 2008, inscrito no CPF/MF sob o n.º
592.422.485-68.

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 sexto 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 Professor Nível IV,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Nereide Escobar de Matos
Carvalho, CPF 942.013.315-04, RG 08.151.376-30 SSP/BA, filha
de João Pereira de Matos e Osana Escobar de Matos, 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, 16 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nereide Escobar de Matos Carvalho
Empossado

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 sexto dia do mês de outubro de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimen-
to efetivo para a categoria de Professor Nível IV, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª Claudia Santos Braga, CPF 500.819.345-72,
RG 05.979.110-10 SSP/BA, filha de Laudelino Silva Santos e Ma-
ria de Lourdes Silva Santos, 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, 16 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Claudia Santos Braga
Empossado
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CONTRATADA: J F CONSULTORES LTDA, socieda-
de empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.203.151/0001-35, com sede na Rua Des. Martins Pereira, nº
226, Bairro do Rosarinho, na Cidade do Recife, Estado de Per-
nambuco, CEP 52050-220, neste ato regularmente representa-
da, nos termos de seus atos constitutivos, por seu Diretor Geral,
Sr. JOÃO FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, CPF:
253.819.464-49.

OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto a Locação de Sof-
twares, Prestação de Serviços Especializados, manutenção
preventiva e corretiva do Sistema de informática integrado,
assessoria técnica e atualização dos sistemas constantes no
anexo I, incluindo Licença de Uso de Software, para uso ex-
clusivo do CONTRATANTE , durante o prazo deste contra-
to. Os SOFTWARES e SERVIÇOS  ora contratados estão
descritos no ANEXO I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.11.01 – SANAB;

Atividade: 04.122.002.2.049 – Gestão das Ações Adminis-
trativas SANAB;

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRA-
TADA, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela loca-
ção dos Softwares, Prestação de Serviços Especializados, ma-
nutenção preventiva e corretiva do Sistema de informática in-
tegrado, assessoria técnica e atualização dos sistemas especi-
ficados no ANEXO I, incluindo Licença de Uso de Software,
perfazendo o valor do contrato em R$ 48.000,00 (quarenta e
oito mil reais) pelo período de 12 meses, tendo como base a
média de 40.000 ligações existentes no ato da assinatura, pro-
veniente de usuários dos serviços público fornecido pela CON-
TRATANTE , cujas Notas Fiscais de Serviços serão emiti-
das com vencimento à vista, sendo a primeira no ato da assi-
natura da Ordem de Serviços.

Será cobrado ainda a título de implantação, instalação e trei-
namento dos sistemas o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
parcelado da seguinte forma: R$ 6.000,00 (seis mil reais) (40%)
no ato da instalação do sistema, R$ 4.500,00 (quatro mil e qui-
nhentos reais) 30% na 2ª parcela e R$ 4.500,00 (Quatro mil e
quinhentos) 30%, na 3ª parcela; sendo assim será pago no pri-
meiro mês R$10.000,00, segundo mês R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais) e no terceiro mês R$ 8.500,00 (oito mil e qui-
nhentos reais), perfazendo um valor total do contrato de R$
63.000,00 (Sessenta e três mil reais).

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS nº 065/2008

Carta Convite nº. 027/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação
de Serviços nº 065/2008, referente à Carta Convite nº. 027/
2008, que entre si fazem de um lado na qualidade de CON-
TRATANTE, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA,  pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob
nº. 13.654.405/0001-95, com sede do poder executivo si-
tuada à Avenida Clériston Andrade, 729 – Centro, neste

DO PRAZO:

O presente contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses,
contados a partir do ato da assinatura da Ordem de Serviço,
podendo ser prorrogado até o limite previsto no Art. 57 da Lei
nº 8.666/93, necessariamente mediante termo aditivo, a ser in-
troduzido por escrito.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de
02 (duas) testemunhas, para que se produzam os jurídicos e
legais efeitos

Barreiras(BA), 18 de junho de 2008.

CARLA LEKSANDRA CORDEIRO ZUTTION
Superindente da SANAB

J F CONSULTORES LTDA
Representente Legal: João Francisco Ribeiro de Souza

Diretor Presidente

Testemunhas:

____________________________
Nome:Niedja Cristina Alexandre dos Santos

CPF: 028.120.134-00

_____________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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Município, neste ato representado pelo seu Prefeito Munici-
pal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado a
empresa VANESSA GUEDES DE SOUZA AGNES CNPJ:
09.204.582/0001-00, situada à Rua Jéferson Silva, nº. 70-
A, Boa Vista – Barreiras -BA,  doravante denominada CON-
TRATADA, com base na Carta Convite nº. 027/2008 e dis-
posições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente
aceitam, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a cláusu-
la terceira e quinta do referido contrato. A presente altera-
ção encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei
8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

ORGÃO: 02.11.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E LAZER

ATIV/PROJ: 12361.016.2.069 – Gestão de Ativ. Ensino
Fundamental

ELEMENTO: 3.3.9.039.00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

3) CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando a necessidade diária da coleta de dejetos
em estabelecimentos escolares e hospitalares, bem como a in-
tensificação dos serviços prestados diariamente pelo carro lim-
pa fossa.

Considerando ser permitido por Lei, aditar o valor do contra-
to em até mais 25%;

Sendo assim, fica aditado o valor do referido contrato em
mais R$ 8.086,50 (oito mil oitenta e seis reais e cinqüenta
centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$
79.966,50 (setenta e nove mil novecentos e sessenta e seis
reais e cinqüenta centavos), aumentando em mais 135 carre-
tos recolhidos.

4) CLÁUSULA QUARTA  –-DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e con-
tratadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas

DECRETO Nº 045, de 23 de Outubro de 2008.

 “Dispõe sobre a Cessão de Servidora ao
Governo do Estado da Bahia, sem ônus
para o Município de Barreiras”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
legais, respaldado no art. 102, da Lei Municipal 617, de 26 de
dezembro de 2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica cedida ao Governo do Estado da Bahia a Ser-
vidora Selma Christiany Novais Rego Marques, matrícula
3212, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, concursada como Especialista em Educação e ad-
mitida em 13/05/1996.

Parágrafo Único- Enquanto durar a cessão, a remuneração,
bem como os encargos sociais da Servidora ficarão a cargo do
Cessionário, o Governo do Estado da Bahia.

Art. 2º- Cessada a investidura no cargo a ser exercido no
Governo Cessionário, a Servidora deverá se apresentar no pri-
meiro dia útil imediato à sua exoneração ou dispensa, indepen-
dentemente de qualquer outra formalidade, podendo referido prazo
ser prorrogado, desde que não ultrapasse 10 (dez) dias úteis, a
contar da sua exoneração ou dispensa.

Art. 3º- A partir da publicação deste decreto, a Servidora

para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 12 de Setembro de 2008.

______________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

______________________________________________
VANESSA GUEDES DE SOUZA AGNES

CNPJ: 09.204.582/0001-00
Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome: Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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PORTARIA GAB.  Nº 695, de 24 de Outubro de 2008.

“Altera Portaria 690/2008 que Nomeia o
Comitê Local do Plano de Metas Compro-
misso Todos Pela Educação.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos Arts. 28 e 71 da Lei
Orgânica do Município de Barreiras e considerando a necessida-
de de composição do Comitê Local do Plano de Metas Com-
promisso Todos pela Educação, resolve:

Artº 1 - Designar os servidores abaixo relacionados, sob a
coordenação do primeiro, para comporem o COMITÊ LOCAL
do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação:

- Secretária Municipal de Educação:
· Iara dos Santos Xavier

- Representante dos Técnicos da Secretaria Municipal de Edu-
cação:

· Maria Eva Barbosa Braga
· Cláudia dos Santos Braga
· Joaquim Fé de Lima Filho

- Representante dos professores da zona urbana:
· Genilda Rocha Crisóstomo Martins
· Luanna Batista da Costa Sousa

- Representante dos professores da zona rural:
· Custódia Francisca Aires da Silva
· Irailma da Silva Moura
· Viviane Landim

- Representante dos coordenadores escolares:
· Laurilene de Assis Freitas Dias
· Neliane Freitas Oliveira

- Representante dos diretores escolares:

· Eva da Silva Pais
· Valéria da Silva Libório

- Representante do quadro técnico-administrativo:
· Antônio Oliveira Souza
· João de Deus Vieira Napoceno
· Gircélia Basílio Pereira

- Representante dos Conselhos Escolares:
· Aline Radtzke Herok

 - Representante do Conselho Municipal de Educação:
· Marta Maria Silva de Faria Wanderley
· Zélia da Silva Barbosa

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 696, de 24 de outubro de 2008.

“Altera Portaria 692/2008 que Nomeia o
Comitê Estratégico da Secretaria Muni-
cipal de Educação para acompanhamento
do PDE nas treze escolas municipais con-
templadas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelos Arts. 28 e 71 da Lei
Orgânica do Município de Barreiras e considerando a necessida-
de de composição do Comitê Estratégico da Secretaria Munici-
pal de Educação para acompanhamento do PDE nas treze esco-
las municipais contempladas, resolve:

Artº 1 - Designar os servidores abaixo relacionados, sob a
coordenação do primeiro, para comporem o Comitê Estratégico
da Secretaria Municipal de Educação para acompanhamento do
PDE nas treze escolas municipais contempladas

· Patrícia Lopes Mendes Cavalheiro;
· Valdinéia Marques de Souza
· Nádia Maria Aires de Alencar Aquino
· Leandra Regina Porto Lima Carneiro
· Carla Cassiana Lima de Almeida
· Rachel Graham de Araújo Andrade

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

será excluída da Folha de Pagamento dos Servidores do Municí-
pio de Barreiras, até enquanto durar esta cessão e só será rein-
cluida em folha quando da sua reapresentação, após cumpridas
as formalidades e observando-s os prazos previstos no artigo 2°.

Art. 4º- Este Decreto deverá ser publicado no Diário Oficial
do Município no quadro de avisos da Prefeitura Municipal De
Barreiras e no da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 5º- Este Decreto entra em vigor nesta data e revoga as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal


