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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Com menos de cinqüenta dias para en-
tregar a Prefeitura para a próxima gestora,
Saulo Pedrosa toma algumas medidas para
repassar o órgão público sem nenhuma dí-
vida ou pendência que possa atrapalhar a
próxima administração. Nesse intuito, algu-
mas secretarias já tomaram iniciativas para
a contensão de gastos.

Uma das providências foi a redução da
jornada de trabalho, conhecido popularmen-
te por turnão - quando os órgãos alteram o
seu horário normal de funcionamento, das
7h30 às 13h30, reduzindo para uma carga
horária de seis horas ininterruptas.

A Secretaria Municipal de Agronegócios
e Abastecimento foi uma das primeiras a ado-
tar esse sistema, seguida pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Turismo. Alguns
órgãos da Secretaria Municipal de Saúde tam-
bém adotaram a nova jornada, como a Cen-
tral de Marcação, Vigilância Epidemiológica

EM BUSCA DE ECONOMIA

Na Prefeitura de Barreiras algumas secretarias
começam a funcionar em sistema de turnão

e Zoonoses. Neste contexto, também se en-
contra a Secretaria de Educação, com tur-
não todas as sextas-feiras.

Recentemente, a Secretaria Municipal do
Trabalho e Promoção Social - SMTPS tam-
bém alterou a sua jornada de trabalho. O
secretário Roney Sudré, afirma ter consul-
tado seus servidores, antes da nova medi-
da. “A iniciativa tem como objetivos reduzir
despesas operacionais administrativas como
água, luz, telefone e combustível, priorizan-
do a qualidade do serviço prestado à popu-
lação”, disse Roney, afirmando que, desde
a implantação, tem percebido êxitos nesses
dois objetivos.

Saulo Pedrosa,
prefeito de
Barreiras

Segundo o prefeito Saulo Pedrosa, “a di-
minuição da jornada de trabalho é apenas
uma das medidas que estamos tomando para
reduzir gastos. Durante a minha gestão, pro-
curei repassar aos secretários a importân-
cia do não desperdício e, agora, que esta-
mos no final do mandato, queremos entre-
gar a casa em ordem”.

Em reunião com seu secretariado, o pre-
feito pediu que todos procurem deixar to-
dos os setores devidamente organizados. “Já
foi feito o levantamento de todos os bens e
o tombamento dos mesmos. Recebemos a
Prefeitura em estado lastimável, mas vamos
entregá-la devidamente organizada”.

Algumas secretarias já estão funcionando em regime de turnão
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 772, de 06 de novembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso Públi-
co, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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 Excluir a Srª. Emilly Valtierra Barbara Silva Gomes,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0320511, para o cargo
de Assistente Administrativa.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. De forma específica, a candidata está sendo excluído por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do
Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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

PORTARIA GAB.  Nº 771, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo , o Sr. Eráclito Gouveia, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0307083.

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

PORTARIA GAB.  Nº 762, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Thiago Carvalho Escarião da Nóbrega, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0308087.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Eráclito Gouveia, CPF 024.981.315-74, RG 13.134.670-90
SSP/BA filho de José Gouveia e Maria Socorro Gouveia, oportunida-
de 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. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eráclito Gouveia
Empossado
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posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Thiago Carvalho Escarião da Nóbrega, CPF 003.004.715-30,
RG 09.581.959-27 SSP/BA filho de Francisco Escarião da Nóbrega e
Reinilda Carvalho Escarião da Nóbrega, oportunidade em que foi ci-
entificado 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 administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem
a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOS-
SADO 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 la-
vrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Thiago Carvalho Escarião da Nóbrega
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 763, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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.1ºNomear, para provimento do Cargo de Assistente Admi-
nistrativo , o Sr. Erisvaldo Barbosa de Souza Tandial, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0320705.

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

Art.3ºA 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.4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Erisvaldo Barbosa de Souza Tandial, CPF 012.344.865-47,
RG 11.741.410-77 SSP/BA filho de Carlos Rodrigues Tandial e Maria
Julia Barbosa de Souza, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos

poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Erisvaldo Barbosa de Souza Tandial
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 764, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Reinon Oliveira Moreira, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0318101.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Reinon Oliveira Moreira, CPF 020.001.095-60, RG
12.100.985-80 SSP/BA filho de Eva Oliveira Moreira, 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. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
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cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Reinon Oliveira Moreira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 765, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo , o Sr. Dácio Santana Nascimento, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0316053.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Dácio Santana Nascimento, CPF 350.862.448-03, RG
15.674.019-29 SSP/BA filho de Dácio José Aparecido Santana Nasci-
mento e Marlene Santana Nascimento, oportunidade em que foi cien-
tificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem
a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOS-
SADO 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 la-
vrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Sau-
lo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dácio Santana Nascimento
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 766, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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 Ad-
ministrativa, a Srª. Luana Soares de Sousa, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0303368.

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 sexto dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativa, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Luana Soares de Sousa, CPF 927.245..405-
06, RG 3.589.540 SSP/GO, filha Elias Ferreira de Sousa e Laurita
Soares dos Santos, 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luana Soares de Sousa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 767, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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 Assistente Admi-
nistrativa , a Srª. Silvania Xavier da Costa, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0306985.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Silvania Xavier da Costa, CPF 884.890.355-04, RG
07.882.840-61 SSP/BA, filha de Alcides Francisco da Costa e Neusa
Xavier da Costa, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obe-
decendo 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 De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silvania Xavier da Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 768, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativa

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 Assistente Admi-

nistrativa, a Srª. Fabiana Barreto de Souza de Oliveira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0300087.

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 sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Fabiana Barreto de Souza de Oliveira, CPF 181.665.308-
05, RG 21.838.205-4 SSP/SP, filha de José Souza Filho e Naizete
Barreto de Souza, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obe-
decendo 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 De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabiana Barreto de Souza de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 770, de 06 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Anco Márcio dos Santos Costa, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0317980.

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
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PORTARIA GAB.  Nº 730, de 03 de novembro de 2008.

Nomeia Assistente Administrativo

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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Silvan Medeiros Silva, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0301732.

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 terceiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de

TERMO DE POSSE

Ao sexto dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma
posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Anco Márcio dos Santos Costa, CPF 021.798.275-12, RG
11.773.973-15 SSP/BA filho de Herbete Santana Costa e Odalia Dias
dos Santos Costa, oportunidade em que foi cientificado das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obe-
decendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais 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, 06 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Anco Márcio dos Santos Costa
Empossado

LEI Nº 807/08, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008.

“Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
do Município de BARREIRAS, para o exercício
financeiro de 2008, no âmbito do Poder Executivo
Municipal, Crédito Suplementar, na foram e limites
que indica, e dá outras providências”.

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

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos
abaixo indicados:

a) Decorrente de superávit financeiro até o limite de 100% (cem
por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no Art. 43, § 1º,
Inciso I e § 2º da Lei nº 4.320/64;

b) Decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 100% (
cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º,
Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64;

c) Decorrente de anulação parcial ou total de dotação na forma
definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, até o limite de
10% (dez por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.
43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso
VI da Constituição Federal.

Art. 2º- Fica a contabilidade municipal autorizada a efetuar os
registros necessários à execução desta Lei.

Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor nada data de sua publicação,
revogadas a disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

2008, o Sr. Silvan Medeiros Silva, CPF 012.760.485-56, RG
12.022.493-37 SSP/BA, filho de Edvaldo Gonçalves Silva e Alda Me-
deiros Silva, 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.
Prefeito  Municipal. A empossada 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, 03 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silvan Medeiros Silva
Empossado


