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FOTO WASHINGTON LUIZ

No último dia 24 de outubro, foi decreta-
da a Lei Municipal nº 767/07 que determina
que todos os servidores públicos, para o exer-
cício de direção das escolas da rede muni-
cipal de ensino, deverão ser designados de
forma solidária e harmoniosa, cujos cargos
serão preenchidos por eleição direta na pró-
pria escola”, diz a lei.

Os eleitores serão alunos com idade mí-
nima de 16 anos, sendo que os de idade in-
ferior serão representados pelos pais ou res-
ponsáveis. Segundo informação da SME, a
primeira eleição deverá acontecer já em
dezembro deste ano.

Dentre os critérios exigidos dos candi-
datos a concorrer aos cargos, estão: a ex-
periência mínima de três anos na rede pú-
blica municipal, podendo candidatar-se
qualquer professor que possua habilitação
superior na área de educação, lotado no

Aprovada Lei que dispõe
sobre eleição para o

exercício de direção escolar
mínimo, há dois anos na Unidade Escolar,
conclusão com aproveitamento do curso
para gestores de unidade escolar, organi-
zado pela Secretaria Municipal de Educa-
ção – SME; que não tenha sofrido pena
disciplinar nos dois últimos anos e que apre-
sente e defenda, junto à comunidade esco-
lar, o seu Programa de Gestão Escolar para
Implementar o Plano de Desenvolvimento
da escola.

Como em uma eleição normal, o can-
didato, para ser eleito, precisará da maio-
ria dos votos dos eleitores, para, então,
ser encaminhado ao poder executivo, para
procedimentos normais de nomeação.
Eleitos e empossados só poderão ser des-
tituídos por renúncia, abandono de cargo
ou através de inquérito administrativo.
Maiores informações no telefone (77)
3611-9735.

Em dezembro todas as escolas municipais passarão por eleição para eleger seus gestores
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 700, de 30 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Motorista de Gabinete

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

Art. 1º  Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH6, de
Motorista de Gabinete, o Sr. Samuel Rodrigues da Costa, lotado
junto ao Gabinete do Prefeito.

Art. 2º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 713, de 31 de outubro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público,  por não ter Carteira Nacional de
habilitação Categoria AC

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. Gilvan dos Santos Ribeiro, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0311292, para o cargo de Motorista.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao que de-
termina o Anexo I do edital do Concurso. De forma específica, o
candidato está sendo excluído por não possuir Carteira Nacional de
Habilitação com categoria AC.

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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

LEI Nº 811/08, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008.

“Autoriza o Poder Executivo a Proceder a
Permuta de Bem Imóvel da administração
pública com bem imóvel particular para a exe-
cução de obras para a construção do Comple-
xo Educacional, compreendendo uma escola,
uma biblioteca e uma quadra poli esportiva
nas proximidades do Bairro Santa Luzia nes-
te Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar
bem imóvel da Administração Pública Municipal com bem imóvel par-
ticular, bens adiante descritos, para fins de promover a implantação
do Complexo Educacional, compreendendo uma escola, uma bi-
blioteca e uma quadra poli esportiva nas proximidades do Bairro
Santa Luzia neste Município de Barreiras (BA).

Art. 2° - O bem imóvel pertencente ao particular, notadamente ao
Sr. Luiz José Bastos, constitui-se de: Imóvel urbano de uso comerci-
al, localizado na estrada de Angical, nos limites norte do Bairro Santa
Luzia neste Município, próximo à Fábrica de Móveis Gut Lar, regis-
trado em cartório de Registro de Imóveis sob o número R-1 -9490 –
Livro Registro Geral nº “2”,  em 17/06/1987, com área territorial de
45.920 metros quadrados, a ser desmembrada da área referida no
registro acima informado, denominada de Fazenda Economia, tudo
conforme memorial descritivo – anexo 01 – e, planta baixa – anexo
02, avaliados em R$  600.000,00 (seiscentos mil reais).

Art. 3° - O bem imóvel dominial objeto da presente Lei autorizati-
va de permuta constitui-se de um imóvel público, localizado na Av Dr.
Clériston Andrade, nº 1897, cadastro municipal nº 003033, Lotea-
mento Parque Novo Horizonte, com área territorial de 1954,45 me-
tros quadrados, incluindo a Rua Filomeno Bispo dos Santos, em Bar-
reiras (BA), avaliado em R$ 577.000,00 (quinhentos e setenta e sete
mil reais), que fica autorizado a desafetação.

Art. 4° - A permuta objeto da presente Lei autorizativa é precedida
de Justificativa do interesse Público e Laudo de Avaliação Prévia dos
Bens Imóveis à serem permutados, bem como, deverá se efetivar
através  escritura pública de permuta de bens imóveis.

Art. 5° - Da Escritura Pública de Permuta deverá constar, obriga-
toriamente, o valor dos bens imóveis permutados, ressaltando-se que
a permuta não envolve troca de valores.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 702, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Alexsandro Carvalho, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0306523.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista , homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Alexsandro Carvalho, CPF 463.208.905-25, RG 08.378.307-53 SSP/
BA, filho de Domingos Carlos Carvalho e Maria Niede Gonçalves de
Carvalho, 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, atendendo aos princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alexsandro Carvalho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 703, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Paulo Jaime de Sá, aprovado no concurso público sob a inscrição
0303008.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Paulo Jaime de Sá, CPF 976.521.055-87, RG 04.953.151-41 SSP/
BA, filho de Jaime Paulo de Sá e Zulmira Paulina de Sá, oportunidade
em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso 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 decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossa-
do apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Paulo Jaime de Sá
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 704, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Ângelo Carlos Luis Coimbra, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0303020.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista , homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Ângelo Carlos Luis Coimbra, CPF 704.690.161-91, RG 09.416.429-
09 SSP/BA, filho de Ananias Luis Coimbra e Rosalina de Jesus Coim-
bra, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos 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 compe-
tentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ângelo Carlos Luis Coimbra
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 705, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Samuel Rodrigues da Costa, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0300837.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Samuel Rodrigues da Costa, CPF 095.600.764-34, RG 08.045.660-
03 SSP/BA, filho de Sebastião Rodrigues da Costa e Raimunda Ferreira
da Costa, 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, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Samuel Rodrigues da Costa
 Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 706, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Valdemir Alves de Souza, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0301861.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista , homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Valdemir Alves de Souza, CPF 550.251.295-91, RG 03.030.470-97
SSP/BA, filho de Manoel Messias Alves de Souza e Maria Jesus 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, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Valdemir Alves de Souza
 Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 707, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Jailson Barreto da Silva, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0300066.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Jailson Barreto da Silva, CPF 017.332.285-94, RG 09.860.176-80
SSP/BA, filho de João Antônio da Silva e Idalina Barreto da Silva,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norte-
adores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e De-
claração 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 empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jailson Barreto da Silva
 Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 708, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Wylkerson Figueiredo e Souza, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0320329.

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
Prefeiro Municipal

TERMO DE POSSE

Ao trigésimo primeiro 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 Motorista , homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Wylkerson Figueiredo e Souza, CPF 688.426.005-04, RG
07.042.896-44 SSP/BA, filho de João Soares de Souza e Maria da
Guia de Lucena 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 criadas pelos
poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida,
pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Wylkerson Figueiredo e Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 709, de 31 de utubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista, o Sr.
Elio Franca Lacerda, aprovado no concurso público sob a inscrição
0320460.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Elio Franca Lacerda, CPF 619.535.635-20, RG 07.889.495-60SSP/
BA, filho de Osmar Santana Lacerda e Maria Franca Lacerda, oportu-
nidade em que foi cientificado 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 existentes e
as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossa-
do apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elio Franca Lacerda
 Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 710, de 31 de outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista , o Sr.
João Roberto da Silva, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0303316.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista , homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
João Roberto da Silva, CPF 639.465.215-68, RG 06.528.190-01
SSP/BA, filho de Manoel Francisco da Silva e Maria Silda Silva, opor-
tunidade em que foi cientificado 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, sen-
do declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O
empossado 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, pelo empossado e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João Roberto da Silva
 Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 711, de 31 de Outubro de 2008.

Nomeia Motorista

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 Motorista , o Sr.

Cleiton Souza de Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0300296.

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 trigésimo primeiro 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 Motorista, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Cleiton Souza de Oliveira, CPF 008.912.955-50, RG 07.426.081-
23 SSP/BA, filho de José Soares de Oliveira e Maria do Socorro Sou-
sa de Oliveira, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 31 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cleiton Souza de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 316, de 18 de Agosto de 2008.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2008-
0040/TEC/ALRS-0001, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar nos registros da SEMATUR a Licença Simplifi-
cada - LS, válida por 02 (dois) anos, em nome de Ricardo Ferrígno
Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-35, sócio-
proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 03, coordenadas geo-
gráficas X: 23L 390.340 Y: 8.696.517, localizada na Estrada do Café/
Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município de Barreiras - BA,
para localização, implantação e operação de Agricultura Irrigada em
área de 484,00 ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares), pelo
método de pivô central, com cultura de ciclo curto (feijão, soja, mi-
lho, algodão), para a Razão Social Agrifirma Campo Aberto Agro-
pecuária Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 09.642.744/0001-84,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste
município de Barreiras - BA, devendo cumprir a legislação vigente e
os condicionantes da Licença Simplificada, Portaria Gab. nº 015, de
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PORTARIA GAB. Nº 317, de 18 de Agosto de 2008.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR nº 2008-
0041/TEC/ALRS-0002, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar nos registros da SEMATUR a Licença Simplifi-
cada - LS , válida por 02 (dois) anos, em nome de Ricardo Ferrígno
Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-35, sócio-
proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 04, coordenadas geo-
gráficas X: 23L 390.340 Y: 8.696.517, localizada na Estrada do Café/
Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município de Barreiras - BA,
para localização, implantação e operação de Agricultura de Sequeiro
em área de 579,35 ha (quinhentos e setenta e nove hectares e trinta e
cinco ares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho, algodão),
para a Razão Social Agrifirma Campo Aberto Agropecuária Ltda.,
inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 09.642.744/0001-84, localizada na Es-
trada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município de
Barreiras - BA, devendo cumprir a legislação vigente e os condicio-
nantes da Licença Simplificada, Portaria Gab. nº 013, de 17 de janeiro
de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

17 de janeiro de 2008.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 318, de 18 de Agosto de 2008.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0042/TEC/ALRS-0003, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar nos registros da SEMATUR a Licença
Simplificada - LS, válida por 02 (dois) anos , em nome de Ricardo
Ferrígno Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-
35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 05,
coordenadas geográficas X: 23L 389.323 Y: 8.700.081, localizada
na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município
de Barreiras - BA, para localização, implantação e operação de
Agricultura de Sequeiro em área de 356,00 ha (trezentos e cinquenta
e seis hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho,
algodão), para a Razão Social Agrifirma Campo Aberto
Agropecuária Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 09.642.744/
0001-84, localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona
rural, neste município de Barreiras - BA, devendo cumprir a
legislação vigente e os condicionantes da Licença Simplificada,
Portaria Gab. nº 014, de 17 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 319, de 18 de Agosto de 2008.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0043/TEC/ALRS-0004, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar nos registros da SEMATUR a Licença
Simplificada - LS, válida por 02 (dois) anos, em nome de Ricardo
Ferrígno Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-35,
sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 02,
coordenadas geográficas X: 23L 395.136 Y: 8.692.458, localizada
na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município
de Barreiras - BA, para localização, implantação e operação de
Agricultura Irrigada em área de 484,00 ha (quatrocentos e oitenta e
quatro hectares), pelo método de pivô central, com cultura de ciclo
curto (feijão, soja, milho, algodão), para a Razão Social Agrifirma
Campo Aberto Agropecuária Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº.
09.642.744/0001-84, localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó,
Km 40, zona rural, neste município de Barreiras - BA, devendo
cumprir a legislação vigente e os condicionantes da Licença
Simplificada, Portaria Gab. nº 016, de 17 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 320, de 18 de Agosto de 2008.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2008-0044/TEC/ALRS-0005, RESOLVE:

Art. 1º – Alterar nos registros da SEMATUR a Licença Sim-
plificada - LS, válida por 02 (dois) anos, em nome de Ricardo
Ferrígno Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-
35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 06, coor-
denadas geográficas X: 23L 387.470 Y: 8.700.577, localizada na
Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste município
de Barreiras - BA, para localização, implantação e operação de
Agricultura de Sequeiro em área de 313,00 ha (trezentos e treze
hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho, algodão),
para a Razão Social Agrifirma Campo Aberto Agropecuária
Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob nº. 09.642.744/0001-84, localiza-
da na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural, neste
município de Barreiras - BA, devendo cumprir a legislação vigente
e os condicionantes da Licença Simplificada, Portaria Gab. nº 012,
de 17 de janeiro de 2008.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras


