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O prefeito de Barreiras, Saulo Pedrosa, re-
cebeu, na tarde da última quarta-feira, 19, o
presidente da Câmara de Diretores Lojistas, Al-
vimar Lobo Alvim, e o diretor da entidade, Al-
berto Celestino de Freitas, com o objetivo de
falar sobre a campanha do natal de 2008.

A campanha foi lançada no último dia 16
e, este ano, as expectativas são otimistas, ape-
sar da crise. “Estamos certos de que este vai
ser um natal melhor que os anteriores. Espe-
ramos ver as lojas cheias e as pessoas feli-
zes”, afirmou o presidente da CDL.

O natal de 2008 pode ser bem generoso
com quem fizer suas compras das lojas de
Barreiras. Serão distribuídos muitos prêmi-
os valiosos, basta comprar nas lojas cadas-
tradas, preencher o cupom e esperar o sor-
teio. Os prêmios são: um carro 0 km, uma
moto 0 km, um caminhão de prêmios (mó-
veis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos
para mobilhar a casa), e um ano de super-
mercado grátis. Uma novidade para este ano
é que a pessoa contemplada no sorteio que

Saulo Pedrosa recebe presidente
e diretor da CDL de Barreiras
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estiver presente leva mais mil reais para com-
prar o que quiser.

O tema deste ano é: “Um Exagero de Pro-
moção” e os representantes dos lojistas vieram
pedir o apoio do prefeito para colocação de ilu-
minação especial para o período natalino.

“Tudo que estiver ao nosso alcance, va-
mos fazer para ajudar no crescimento de nossa
cidade e desenvolvimento do comércio local.
Por isso, trabalhamos tanto para que a Pre-
feitura honrasse seus compromissos em dia,
com fornecedores e prestadores de serviços”,
afirmou Saulo. Ele continuou afirmando que
“o projeto da iluminação de natal já está pron-
to e vai ser colocado na primeira quinzena de
dezembro. Espero que a decoração ajude a
despertar o espírito natalino e incentive o aque-
cimento das vendas”.

Mais de duzentas lojas se cadastraram
para participar da campanha de natal. Agora
o consumidor precisa ficar de olho para sa-
ber onde comprar e não perder a oportunida-
de de concorrer a tantos prêmios.

A iluminação
natalina foi o tema

abordado na
reunião entre o

prefeito e
representantes da

CDL
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 801, 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. Ravilanne Teixeira Cordeiro, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0309412.

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. Ravilanne Teixeira Cordeiro, CPF 032.391.585-
07, RG 13.301.002-39 SSP/BA, filha de Rafael Sabino Cordeiro e
Geovania Macedo Teixeira, 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 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ravilanne Teixeira Cordeiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 802, de 14 de novembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso Pú-
blico, 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. Marcela Macedo Barreto, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0306369, 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 excluída 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 803, de 14 de Novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, 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 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  Excluir o Sr. Romário da Silva Ramos, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0303257, para o cargo de Assistente
Administrativo.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. De forma específica, o candidato 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
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 804, 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. Hitálo Rodrigues Couto Conceição, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0314309.

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. Hitálo Rodrigues Couto Con-
ceição, CPF 021.955.985-65, RG 10.090.795-49 SSP/BA filho de
Miguel Couto Conceição e Zilmar Rodrigues Couto Conceição, opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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

Hitálo Rodrigues Couto Conceição
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 805, 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. Leila Oliveira dos Anjos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0305400.

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. Leila Oliveira dos Anjos, CPF
012.376.645-19, RG 11.310.991-17 SSP/BA, filha de Lourivaldo José
dos Anjos e Neuza Rosa de Oliveira, oportunidade em que foi cien-
tificada 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 adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rada EMPOSSADA 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, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Leila Oliveira dos Anjos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 806, 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. Gleyson Pereira de Souza, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0308626.

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. Gleyson Pereira de Souza, CPF
037.142.885-89, RG 14.039.919-44 SSP/BA filho de Valmir Perei-
ra de Souza e Marilene Pereira de Souza, 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, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gleyson Pereira de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 807, 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. Ivana Filgueira e Silva Pereira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0303639.

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. Ivana Filgueira e Silva Perei-
ra, CPF 767.414.785-15, RG 02.944.664-36 SSP/BA, filha de José
Ivan Rodrigues da Silva e Ana Filgueira e Silva, oportunidade em
que foi cientificada 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  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmu-
lo 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

Ivana Filgueira e Silva Pereira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 808, 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. Ligiane Guimarães de Oliveira Pereira,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0317134.

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. Ligiane Guimarães de Oli-
veira Pereira, CPF 704.983.855-15, RG 07.150.141-02 SSP/BA,
filha de Odesvaldo Barbosa de Oliveira e Orlandina Guimarães de
Oliveira, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como 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
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos 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

Ligiane Guimarães de Oliveira Pereira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 809, 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. Vanessa Alves dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0309718.

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. Vanessa Alves dos Santos,
CPF 021.219.095-40, RG 08.824.976-00 SSP/BA, filha de Diome-
des Alves dos Santos e Francisca dos Santos Alves, oportunidade
em que foi cientificada 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  declarada EMPOSSADA 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, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 14 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vanessa Alves dos Santos
Empossada
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OFÍCIO GAB Nº 254/2008 BARREIRAS/BA

Barreiras, 19 de novembro de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com número: 026/2008

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação em caráter de
urgência urgentíssima nesta augusta Casa Legislativa o Projeto de
Lei com número 026/2008, que: “Altera o Plano de Cargos e Salário,
Lei 762/2007, acrescentando o Cargo, em Extinção, de Agente de
Saúde, incluindo-o no Grupo Ocupacional 3 da Tabela Salarial o referido
Cargo, tendo como valores de referência os mesmos praticados para
o Cargo de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências”,
atendendo os princípios constitucionais, conforme justificativa e tabela
salarial em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 26, de 19 de Novembro de 2008.
Da iniciativa do Poder Executivo

“Altera o Plano de Cargos e Salário, Lei 762/2007,
acrescentando o Cargo, em Extinção, de Agente
de Saúde, incluindo-o no Grupo Ocupacional 3
da Tabela Salarial o referido Cargo, tendo como
valores de referência os mesmos praticados para
o Cargo de Agente Comunitário de Saúde 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:

Considerando a necessidade de sanar lacuna na Lei 762 de 11 de
julho de 2007, que Alterou o Plano de Cargos e Salários dos Servido-

res Públicos Civis do Município de Barreiras-BA, deixando de con-
templar o cargo, em extinção, Agente de Saúde.

Art. 1º - Fica acrescentado ao Grupo Ocupacional 3, da Tabela
Salarial 3, do Anexo II da Lei 762/2007, o Cargo, em Extinção, Agente
de Saúde, cujos valores de referência serão os mesmos praticados
para o Cargo Agente Comunitário de Saúde:

§ 1º - A progressão horizontal aplicada ao Cargo Agente Comuni-
tário de Saúde, definido no Grupo Ocupacional 3 da Lei 762/2007,
deve ser aplicada aos servidores do Cargo, em Extinção, Agente de
Saúde;

§ 2º - O salário base aplicado ao Cargo, em Extinção, Agente de
Saúde passa a ser o mesmo valor aplicado ao Cargo Agente Comuni-
tário de Saúde, conforme determina o Caput desse Artigo.

§ 3° - A tabela em anexo substitui a tabela Grupo Operacional 3, da
Tabela Salarial 3, do Anexo II da Lei 762/2007.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e tem
efeito retroativo até 18 de setembro de 2007, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei nº026/2008.

Senhores Vereadores,

Considerando a necessidade de corrigir lacuna da Lei contida no
Grupo Ocupacional 3 da Lei 762/2007, que não contemplou o Cargo,
em Extinção, Agente de Saúde.

Considerando a necessidade de adequar o Plano de Cargos e Salá-
rios a todos os Servidores Públicos Municipais, contemplando cada
um dos Cargos existentes no quadro de funcionários do Município.

Considerando que o Cargo Agente de Saúde é um cargo em extin-
ção com as características do cargo Agente Comunitário de Saúde.

Considerando a necessidade de enquadrar os servidores do Cargo
em Extinção Agente de Saúde para que os mesmo possam gozar das
vantagens existentes pela progressão horizontal determinada no plano
de cargos e salários.

Considerando que os servidores eventualmente podem ter sido pre-
judicados pelo não enquadramento na data em que a Lei 762/2007
entrou em vigor, em decorrência da progressão horizontal, só restou
ao Executivo propor o presente projeto de Lei, que visa acrescentar à
Lei 762/2007 o Cargo, em Extinção de Agente de Saúde, com salário
base e progressões equiparados ao Cargo de Agente Comunitário de
Saúde, dando à Lei efeito retroativo à data da entrada em vigor da Lei
762/2007, sanando, assim, a lacuna lá existente e ressarcindo possí-
veis prejuízos que os titulares do Cargo, em Extinção, Agente de Saú-
de possam ter sofrido.

Renovados protestos de apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras-BA


