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Outubro se encerra com alta dos preços
dos gêneros alimentícios em Barreiras. A
conclusão é da Controladoria Geral do Mu-
nicípio que, mensalmente, realiza uma pes-
quisa de preços nos principais supermerca-
dos da cidade. O resultado revela que a
Cesta Básica ficou 7,41% mais cara em
relação a setembro passado.

Para adquirir os 12 produtos que com-
põem a Cesta Básica, o barreirense preci-
sou desembolsar R$ 191,64. Em setembro,
a compra dos mesmos itens sugeriu uma
despesa de R$ 178,46.

Dentre os produtos que apresentaram
aumento de preços, o destaque foi para o
tomate que subiu 58,27%, seguido da bana-
na prata, com uma elevação de 18,92%, o
óleo de cozinha, 8,42%, a carne bovina, com
6,84%, arroz, 1,78% e o café, 0,68% mais
caro.

Apenas três itens tiveram uma redução
nos preços. O feijão liderou a lista com uma
queda de 6,20%, seguido pela manteiga, com

Cesta Básica fica mais cara em outubro

4,36% e a farinha de mandioca, mais bara-
ta 1,09%. O leite, o pão e o sal apresenta-
ram os preços estáveis em relação ao mês
anterior.

Compras de Natal - A partir deste mês e com a proximidade do Natal é natural um
aquecimento nas vendas do comércio local. Mas, algumas dicas são importantes para
que o consumidor não se deslumbre com as tentações de presentear e deixe priorida-
des de lado. A presidente do Movimento das Dona de Casa e Consumidores do Rio
Grande do Sul, Edy Maria Mussoi recomenda cautela nas compras de Natal e nas
compras a prazo. “Não vamos nos deixar seduzir por ofertas sem calcular primeiro
qual será o impacto dessa compra no nosso orçamento. O valor da parcela pode caber
no bolso, mas temos que saber qual será o preço disso, quanto vamos pagar de juros”,
alertou.

Outra recomendação é usar o décimo-terceiro salário para quitar as dívidas com
juros maiores e adiantar o pagamento das contas do início do ano, como os impostos.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Garantir todos os produtos da Cesta
Básica em casa fez com que o trabalhador
dedicasse, aproximadamente, 101 horas e
39 minutos de atividades.

O tomate surpreendeu e registrou um aumento de 58,27% durante o mês de outubro
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 718, de 03 de novembro de 2008.

Exonera, a pedido, Técnico em Enferma-
gem

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

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr. José Airton Lima, do Cargo
de Técnico em Enfermagem, da Secretaria Municipal de Saúde,
com matrícula nº 5044 e data de admissão de 06 de dezembro de
2004.

Art.2º Os efeitos financeiros desta portaria são retroativos a 01
de novembro de 2008, conforme requerimento de exoneração.

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 717, de 31 de outubro de 2008.

Exonera, a pedido, Coordenadora Geral

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

Art.1º Exonera, a pedido, do Cargo em Comissão NH3, de
Coordenadora Geral, a Pedagoga Srª. Ayala Maria Pereira
Figueiredo, lotada na Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 2º 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.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 712, 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.
Deocleciano Francisco Dourado Filho, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0305782.

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.
Deocleciano Francisco Dourado Filho, CPF 000.218.455-90, RG
11.210.316-25 SSP/BA, filho de Deocleciano Francisco Dourado e
Bertulina Rodrigues Dourado, 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

Deocleciano Francisco Dourado Filho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 714, 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.
Emerson Neto Siqueira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0315168.

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.
Emerson Neto Siqueira, CPF 020.112.105-00, RG 13.063.887-08
SSP/BA, filho de José Benedito Neto de Siqueira e Mônica Pereira
Nunes de Siqueira, 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

Emerson Neto Siqueira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 715, 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.
Dailton Dias dos Santos, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0319292.

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.
Dailton Dias dos Santos, CPF 032.011.505-41, RG 13.258.486-70
SSP/BA, filho de Francisco Dias dos Santos e Celina de Oliveira dos
Santos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, 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

Dailton Dias dos Santos
 Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 716, 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.
Josmael Batista da Silva, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0306969.

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.
Josmael Batista da Silva, CPF 263.792.015-72, RG 3.078.005 SSP/
BA, filho de João Batista da Silva e Maria Clara da Silva, 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

Josmael Batista da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 699, de 29 de outubro de 2008.

Nomeia Secretária Escolar da Escola Mu-
nicipal Joaquim Neto

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da
forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.
25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª
Qedima Ferreira de Oliveira, lotada na Secretaria de Educação
com carga horária de 40 horas.

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária
Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª Qedima Ferrei-
ra de Oliveira, CPF 047.477.145-88, RG 15.188.911-28SSP/BA,
filha Antônio Gomes de Oliveira e Sebastiana Ferreira de Oliveira,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exerce-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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedro-
sa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de outubro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Qedima Ferreira de Oliveira
Empossada



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 05 de novembro de 2008        ANO 4  -  Nº 807

PORTARIA GAB.  Nº 701, de 31 outubro de 2008.

Exonera, a pedido, a Titular da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer

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 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 de Secretária,
símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, a Srª. Iara Xavier dos Santos.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 719, de 03 de novembro de 2008.

Instaura processo administrativo, nomeia
comissão sindicante e dá outras providên-
cias

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei, RESOLVE:

Art. 1º- Instaurar processo administrativo sindicante para apu-
rar denúncia formalizada por José Crisóstemo de Souza, contra o
servidor Francisco de Assis Alves Cabral. O processo deverá trans-
correr em “segredo de justiça”, dando-se conhecimento dos fatos
apurados às partes diretamente interessadas com as cautelas le-
gais.

Art. 2º-   Criar Comissão Administrativa Sindicante para condu-
zir a referida sindicância, composta pelos servidores adiante enu-
merados e que deverá funcionar sob a presidência do primeiro, são
eles:

· Maria Denise Figueiredo Camargo;
· Antônio de Deus da Silva;
· Antônio Magalhães Beserra.
Art. 3º-  A Comissão Administrativa Sindicante criada pelo arti-

go anterior, deverá, no prazo de 30 dias, PROCEDER:
a) a apuração dos fatos descritos na denúncia;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 721, de 03 de novembro de 2008.

Exonera, a pedido, Subcoordenadora de
Gestão de Pessoas

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

Art. 1º Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão NH5, Sub-
coordenadora de Gestão de Pessoas, a Srª. Arleide Alves Rodri-
gues Passos, lotada na Secretaria de Administração e Finanças.

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 723, de 03 de novembro de 2008.

Torna sem Efeito a Portaria 700/2008 que
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 Barreiras/
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 Tornar sem efeito a portaria 700/2008 que exonerava, 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
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. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 722, de 03 novembro de 2008.

Nomeia a Titular da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer

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

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de Se-
cretária, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, a Srª. Maria Anália Macedo de Miranda.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária, símbolo
NH1, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
a Srª. Maria Anália Macedo de Miranda, CPF 689.764.455-20, RG
4.300.978 SSP/GO, filha de Washington Macedo de Miranda e Mari-
sa Lucia Santana Nascimento, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao  referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos  princípios norteadores da administração pública,
bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Anália Macedo de Miranda
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 720, de 03 de novembro de 2008.

Nomeia Comissão de Avaliação de bens mó-
veis considerados inservíveis para o Municí-
pio e dá outras providências

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 consi-
derando a existência de bens inservíveis e antieconômicos no acervo
patrimonial do Município , RESOLVE:

Art. 1º Criar a Comissão de Avaliação de bens móveis considera-
dos inservíveis para o Município.

Art. 2º A Comissão criada pelo artigo anterior será composta pe-

PORTARIA SEDAGRO N.º 01/2008, de 04 de novembro de 2008.

Institui o regime de horário corrido – Turnão
a funcionar nesta Sedagro, a partir de 05 de
novembro de 2008 até 31 de Dezembro de 2008.

O Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e
Agronegócio, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
do Município de Barreiras/BA, resolve:

Art. 1º - Instituir o regime de horário corrido (turnão), de
funcionamento desta Sedagro, das 7:30 às 13:30h a partir do dia 05 de
novembro até 31 de dezembro de 2008.

Art. 2º - 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 Câmara
Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ARAÚJO DE SÁ TELES
Secretário Municipal

los seguintes membros e presidida pelo primeiro:
· José Maria de Albuquerque Júnior;
· Jadiel Tonet;
· Antônia Taboza de Souza;
Art. 3º A referida comissão deverá no prazo de 10 (dez) dias:

vistoriar, avaliar, organizar em lotes, elaborar termo de avaliação e
encaminhar para o Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA SEMATUR N.º 04/2008, de 03 de novembro de
2008.

Institui o regime de horário corrido – Tur-
não a funcionar nesta SEMATUR, a partir
de 04 de novembro de 2008 até 31 de De-
zembro de 2008.

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, resolve:

Art. 1º - Instituir o regime de horário corrido (turnão), de funci-
onamento desta SEMATUR, das 7:30 às 13:30h a partir do dia 04
de novembro até 31 de dezembro de 2008.

Art. 2º - A presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitu-
ra e Câmara Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DURVALINO VASCONCELOS NUNES
Secretário Municipal


