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FOTO WASHINGTON LUIZ

A cerimônia de inauguração do Centro Di-
gital de Cidadania - CDC aconteceu na ma-
nhã desta quarta-feira, 19, na Escola Munici-
pal do Povoado da Boa Sorte, e contou com
a presença da imprensa, autoridades, alunos,
professores e comunidade local.

Com 10 micro-computadores conectados
à internet, através do programa Cidades Di-
gitais, da Abase Telecom, o centro é fruto da
parceria entre Governo do Estado, através da
Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia
e Inovação - SECTI e Prefeitura Municipal.

Segundo a instrutora de informática, que
ficará responsável pelas aulas no laboratório,
Fabiane Machado, a partir da próxima segun-
da-feira, 24, serão formadas as turmas para
tomarem as aulas. A instrutora participou de
um curso de capacitação, ministrado pela SEC-
TI em Salvador, com a finalidade de prepará-la
para a função. “Aguardo, com boas expectati-
vas, o início das aulas e estou pronta pra repas-
sar para esses alunos o conhecimento adquiri-
do na formação, crendo que aqui, teremos tro-
cas de experiências significativas”, disse.

 Na oportunidade, o prefeito Saulo Pedro-
sa, ressaltou as prioridades da sua gestão,
sempre direcionadas para educação e saúde.
Destacou os avanços educacionais demons-
trados no resultado do Índice de Desenvolvi-
mento Educacional Brasileiro – IDEB, no qual
Barreiras superou a média prevista para 2011

Prefeito inaugura Centro Digital
no povoado da Boa Sorte

e chamou a atenção para os investimentos re-
alizados na Escola deste povoado, desde o
início da sua gestão, com reformas do prédio
e das carteiras, uniformes e merenda escolar.
“Este Centro constitui mais um avanço da
nossa gestão, que refletirá tanto na vida edu-
cacional, quanto na vida comunitária, pois, o
que acontece, aqui, hoje, representa a cone-
xão da comunidade de Boa Sorte com o mun-
do”, ressaltou o prefeito.

Para a mãe de dois filhos, alunos da escola,
Luciana Inácio, este centro, vai facilitar a in-
clusão de seus filhos na tecnologia digital. “Sem-
pre ouvíamos falar desse novo mundo, mas
não esperávamos que chegaria tão cedo no co-
tidiano da nossa comunidade – os meus filhos
só falam disso”, ressaltou Luciana, que é mo-
radora do povoado vizinho de Barreiras II.

Em Barreiras, atualmente temos dois
CDC’s instalados, sendo um no CAIC e ou-
tro na Escola Municipal Santa Luzia, com mais
de 2.500 cidadãos cadastrados, fazendo de
Barreiras a 5ª Cidade mais incluída da Bahia.

Para o gerente de informática da Prefeitu-
ra, Fernando Gomes, o CDC tem como obje-
tivo beneficiar as pessoas de baixo poder aqui-
sitivo, trazendo informação e comunicação
para as localidades de difícil acesso. “Este
projeto constitui um marco para a inclusão
digital e social do povoado e adjacência da
Boa Sorte”, destaca.

Cidades baianas mais incluídas
01ª - Salvador
02ª - Lauro de Freitas
03ª - Itabuna
04ª - Vitória da Conquista
05ª - Barreiras
06ª - Feira de Santana
07ª - Paulo Afonso
08ª - Alagoinhas
09ª - Mucuri
10ª - Santo Antonio de Jesus

Taxa de Inclusão
- 14,05%
- 13,48%
-   7,66%
-   7,09%
-   6,17%
-   6,13%
-   5,59%
-   5,49%
-   5,00%
-   4,82%

O Centro Digital de Cidadania do povoado da Boa Sorte é composto por 10 micro-computado-
res com acesso a internet

Moradores da comunidade observam os alu-
nos descobrindo novos conhecimentos
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 800, de 14 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. Mariana Boaventura de Souza, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0301165.

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 décimo quarto dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativa, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Mariana Boaventura de Souza, CPF
033.403.285-79, RG 13.384.622-96 SSP/BA, filha de Adão Alves de
Souza e Maria Lizete de Souza Boaventura, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção 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 apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mariana Boaventura de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 787, de 13 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. Pablo Lucas Santana dos Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0302714.

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 décimo terceiro dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Pablo Lucas Santana dos Santos, CPF
018.647.535-79, RG 13.828.991-30 SSP/BA filho de Lucas Paulo dos
Santos e Gervania Santana dos Santos, 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, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Pablo Lucas Santana dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 788, de 13 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 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-
ministrativo, o Sr. Vagner Magalhães Araújo, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0302983.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Vagner Magalhães Araújo,
CPF 038.007.865-16, RG 14.759.125-28 SSP/BA filho de Antonio
Araújo Filho e Edjania Alves Magalhães, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vagner Magalhães Araújo
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 796, de 14 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 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-
ministrativo, o Sr. Weslei Bruno Souza Santos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0301114.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Weslei Bruno Souza Santos,
CPF 022.348.035-51, RG 12.070.736-52 SSP/BA filho de Edno
Dílson Souza Santos e Maria Aparecida Souza, oportunidade 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 exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Weslei Bruno Souza Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 797, de 14 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. Michela Rodrigues, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0317798.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Michela Rodrigues, CPF
004.348.265-10, RG 12.575.297-06 SSP/BA, filha de Joselino Gal-
vino Rodrigues e Eleni Rodrigues, oportunidade em que foi cientifi-
cada 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 vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada
EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo
Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Michela Rodrigues
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 798, de 14 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 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-
ministrativo, o Sr. Marcos José Moreno do Prado, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0301745.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao décimo quarto dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Marcos José Moreno do Pra-
do, CPF 001.143.815-00, RG 10.142.551-12 SSP/BA filho de José
das Neves do Prado e Elyete Moreno do Prado, oportunidade 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 exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcos José Moreno do Prado
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 845, de 17 de novembro de 2008.

Designa servidor municipal, para responder
interinamente pela Secretaria do Trabalho e
Promoção Social, durante o período de férias
do titular.

O Prefeito 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 e o Art. 39 da
Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º - Designar o Servidor Municipal – Sr. João Luiz de Souza
Filho, matrícula 9714, para responder interinamente pela Secretaria do

DECRETO Nº 51, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre medidas de ajuste de despesas
do Município, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas
atribuições, na forma do artigo 71, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica
do Município de Barreiras,

Considerando o período de transição do Governo e a necessidade
de entregar à nova Gestão as contas saneadas, faz-se necessário a
adoção de medidas de contenção do custeio da “máquina
administrativa”, de modo a possibilitar o equilíbrio das contas
municipais e assegurar o funcionamento contínuo dos serviços
essenciais do Município para uma transição pacifica e equilibrada,

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, até 31.12.2008, salvo em decorrência de prévia
e expressa autorização do Prefeito Municipal, a aquisição de novos
bens e serviços de qualquer natureza para a garantia do custeio da
máquina pública;

Art. 2º - A falta de cumprimento das disposições deste Decreto
implicará em responsabilidade administrativa para a autoridade ou
servidor diretamente responsável.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 799, de 14 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. Anselmo Pacheco Neves, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0311461.

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 décimo quarto dia do mês de novembro 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 Assistente Administrativo, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Anselmo Pacheco Neves, CPF 003.739.995-00,
RG 09.140.652-89 SSP/BA filho de Jurandir da Silva Neves e Zelice
Pacheco Neves, 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Anselmo Pacheco Neves
Empossado

Trabalho e Promoção Social do Município de Barreiras, durante o perí-
odo de férias do titular, com efeito para o período de 03 à 30/11/2008.

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 Câma-
ra Municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais , faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados no cargo de: AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS - ACE

Barreiras, 18 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal


