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Com dança, música e capoeira, a Esco-
la Municipal Deputado Juarez de Souza deu
início, na última quinta-feira, 20, ao Proje-
to ‘A consciência negra no contexto esco-
lar’, que tem como objetivo propiciar ati-
vidades que favoreçam a discussão e a so-
cialização dos direitos humanos no contexto
da consciência negra, visando o reconhe-
cimento dos negros e descendentes como
sujeitos históricos.

O evento foi realizado nos dois turnos,
matutino e vespertino. Segundo a diretora da
escola, Laurilene de Assis, a intenção é que
esta sensibilização alcance os 400 alunos da
escola. “Esperamos que alunos e professo-
res possam, ao longo desse projeto, adquirir
essa consciência, identificando e reconhecen-
do, além de outras ações, as diversas formas
de discriminação que o negro enfrenta no dia-
a-dia”, ressaltou a diretora da escola.

Para o evento, o Centro Municipal de Aten-
ção à Criança e Adolescente – Cemaca reali-
zou uma apresentação, com a Recicla Banda,
que levou para a escola a percussão em ma-

Escola Juarez de Souza comemora Dia
Nacional da Consciência Negra

teriais recicláveis, passando, também, uma
mensagem ecológica para os alunos.

Na oportunidade, foi realizada a socializa-
ção do projeto Arte Música, que teve início
no dia 1º de novembro. “Procuramos fazer a
junção desses dois projetos, aproveitando para
comemorar o Dia da Consciência Negra no
Brasil, pois, sem dúvida esta é uma grande
conquista”, disse a coordenadora pedagógi-
ca, Eladir Rabelo.

Para a aluna Daiana Silva, 9 anos, esta
é uma grande oportunidade que a escola
está oferecendo para os alunos que gos-
tam de música. “Aqui, temos aprendido
muito sobre música e dança e é muito bom”,
destacou a aluna.

Os projetos prevêem atividades como con-
fecção de pastas com coletâneas musicais,
em formato de instrumentos musicais, ensaio
de coreografias, poesias, etc.

Com o objetivo de capacitar os parcei-
ros que atuam diretamente no atendimento
à crianças e adolescentes vítimas de violên-
cia, o Centro de Referência Especializada
de Assistência Social CREAS –Sentinela,
realizou, na última sexta-feira, 21, o I Cur-
so de Capacitação para a rede socioassis-
tencial de Barreiras, na Câmara de Dirigen-
tes Logistas – CDL.

O Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA foi um dos temas da discussão, rea-
lizada através de dinâmicas de sensibiliza-
ção coletiva. “A nossa proposta é que essa
parceria avance para melhor atender essas
pessoas, e saber lidar com as situações que
permeiam a abordagem e o encaminhamen-
to de casos de violência”, disse a coordena-
dora do CREAS, Cilmária de Souza.

Segundo o Conselho Nacional de Assis-
tência Social - CNAS, a rede socioassisten-
cial é um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade que ofer-
tam e operam benefícios, serviços, progra-

Programa Sentinela realiza o
I Curso de Capacitação da rede
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mas e projetos. Em Barreiras, a rede é com-
posta por Organizações Não-Governamen-
tais – ONG’s, conselhos municipais, insti-
tuições públicas e os veículos de comuni-
cação, como a TV Oeste, jornais impres-
sos e as rádios, com previsões de amplia-
ção com a presença de órgãos de outros
municípios do Oeste da Bahia.

No próximo encontro, será trabalhado
o tema “Mulheres vítimas de violência”, e
contará com a participação destes municí-
pios, porém a data ainda não foi definida.

O CREAS - Sentinela é um programa
do Governo Federal, que, em parceria com
o Estado e a Prefeitura de Barreiras, tem a
função de prevenir e combater a violência
sexual em crianças e adolescentes.

Durante o ano, o programa realiza ativi-
dades envolvendo palestras educativas so-
bre o combate ao abuso e exploração sexu-
al infanto-juvenil em escolas públicas, cam-
panhas de conscientização em lugares pú-
blicos e privados, dentre outras atividades.

Estudantes da
Escola Juarez

de Souza, na
Vila Brasil,

participaram do
projeto com a
apresentação

de danças
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 832, de 17 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. Martorelly Pessoa dos Santos, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0300748.

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 sétimo 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. Martorelly Pessoa dos Santos, CPF 031.399.315-
73, RG 09.928.371-97 SSP/BA filho de Herculano Gonçalves dos
Santos Neto e Vera Lucia Pessoa dos Santos, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades 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  declarado
EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, convoca os candidatos: Srº. Alex Ferreira
Dourado, aprovado sob inscrição nº 0307266 para o cargo de Assis-
tente Administrativo; Srª. Danubia Batista dos Santos, aprovada
sob inscrição nº 0303612 para o cargo de Assistente Administrativo;
Srº. Francisco Ariston Alves, aprovado sob inscrição 0308916 para
o cargo de Assistente Administrativo; Srº. Gustavo Araujo Sá Teles,
aprovado sob inscrição 0301395 para o cargo de Assistente Adminis-
trativo; Srº. Acácio Alves da Silva, aprovado sob inscrição 0301757
para o cargo de Assistente Administrativo; Srº. Emerson dos Santos
Barbosa, aprovado sob inscrição 0315629 para o cargo de Assistente
Administrativo; Srª. Iraene de Araujo Nascimento,  aprovada sob
inscrição 0315370 para o cargo de Assistente Administrativo; Srº.
Waldson Alves da Silva, aprovado sob inscrição 0319920 para o
cargo de Assistente Administrativo; Srº. Isac Pereira de Farias, apro-
vado sob inscrição 0315533 para o cargo de Assistente Administrati-
vo; Srª. Rosileide de Almeida Santana, aprovada sob inscrição
0319446 para o cargo de Assistente Administrativo; Srº. Rudivan de
Oliveira Pereira, aprovado sob inscrição 0314480 para o cargo de
Assistente Administrativo; Srº. Sávio de Santana Martins, aprova-
do sob inscrição 0300915 para o cargo de Assistente Administrativo e
Srº. Valfredo Castro Medeiros, aprovado sob inscrição 0306432
para o cargo de Assistente Administrativo, para comparecerem na
Sede da Prefeitura – Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas, à Ave-
nida Clériston Andrade 729 – Centro, no prazo de 03 (três) dias úteis
a contar da publicação deste Edital, a fim de entregarem documentos
para se submeterem ao critério de desempate previsto no item XIV do
Edital do Concurso. Como os candidatos acima referidos, convoca-
dos na forma prevista no item XVII - 2 do Edital do concurso, encon-

PORTARIA GAB.  Nº 836, de 17 de novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado 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 o Sr. Flávio Murillo Gonçalves Silva, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0318335, para o cargo de Assis-
tente Administrativo.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convo-
cativo. 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 dis-
posições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

tram-se com paradeiro ignorado, mandou expedir o presente Edital de
convocação para que chegue ao conhecimento de todos e principal-
mente dos candidatos interessados.

Barreiras, 25 de novembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras
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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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Martorelly Pessoa dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 833, de 17 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. Renato Ferreira da Silva, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0308033.

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 sétimo 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. Renato Ferreira da Silva, CPF 025.925.965-
93, RG 13.858.559-83 SSP/BA filho de Reinaldo Ferrreira da Silva e
Mariene de Souza Araújo Silva, oportunidade em que foi cientificado
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  declarado EMPOSSADO
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 Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Renato Ferreira da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 834, de 17 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. Felipe Rodrigo Santos Hordonho, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0302592.

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 sétimo 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. Felipe Rodrigo Santos Hordo-
nho, CPF 010.368.605-31, RG 9.709.727-68 SSP/BA filho de Iná-
cio Hordonho Barbosa e Jandira Santos do Nascimento, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. 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 Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Felipe Rodrigo Santos Hordonho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 835, de 17 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. Rogério Almeida Guedes de Oliveira, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0312542.

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 sétimo 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. Rogério Almeida Guedes de
Oliveira, CPF 028.430.035-71, RG 09.821.006-80 SSP/BA filho
Álvaro Luiz Alves de Oliveira e Márcia Vanusia Almeida Guedes
de Oliveira, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao refe-
rido 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
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, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rogério Almeida Guedes de Oliviera
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 837, de 17 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. Miranita de Oliveira Corado, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311232.

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 sétimo 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. Miranita de Oliveira Corado,
CPF 923.475.925-72, RG 08.539.345-25 SSP/BA, filha de Miguel
de Sene Corado e Florenita Oliveira Corado, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Miranita de Oliveira Corado
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 838, de 17 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. Irio Marques de Souza Filho, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0307950.

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 sétimo 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. Irio Marques de Souza Filho,
CPF 864.591.711-49, RG 4.060.419-DGPC-GO filho Irio Marques
de Souza e Zenilda F. da Rocha 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Irio Marques de Souza Filho
Empossado

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA Nº 210/2008
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  236/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS ,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida
Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

CONTRATADA: G & R ASSESSORIA CONSULTO-
RIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o Nº. 34425561/0001-54, estabelecida à Av. Ilhéus, nº 597,
térreo, Bairro Castália – Itabuna – Bahia, Cep. 45.600-000, do-
ravante denominada simplesmente CONTRATADA.

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de
consultoria e assessoria técnica sócio-ambiental que a CONTRA-
TADA  se compromete a prestar à CONTRATANTE, para de-
senvolver, executar e acompanhar as ações vinculadas ao Proje-
to de Melhoria Habitacional da Cascalheira e Barreiras II, de
Interesse Social para o Município de Barreiras – Bahia.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta
da seguinte dotação Orçamentária.

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Atividades da
Séc. Mun. Infra-Estrutura.

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA, o valor de R$ 135.203,00 (cento e trinta e
cinco mil, duzentos e três reais), oriundos do repasse da Caixa
Econômica Federal e R$ 18.712,00,00 (dezoito mil setecentos e
doze reais) oriundos da contra partida do Município, da seguinte
forma:

1ª parcela – R$ 47.950,00 (Quarenta e sete mil novecentos e
cinqüenta reais), sendo R$ 5.829,50 (cinco mil oitocentos e vinte
e nove reais e cinqüenta centavos) ref. a contrapartida do Muni-
cípio;

2ª parcela – R$ 14.486,00 (quatorze mil quatrocentos e oi-
tenta e seis reais), sendo R$ 1.761,00 (hum mil setecentos e ses-
senta e hum reais) ref. a contrapartida do Município;

3ª parcela – R$ 77.211,00 (setenta e sete mil duzentos e onze
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DECRETO Nº. 52, de 21 de Novembro de 2008.

“Retifica a primeira parte do art. 1º, do Decreto
047/2007 de 05 de dezembro de 2007 e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, usando das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica retificada a primeira parte do art. 1º do Decreto nº
47, de 05 de Dezembro de 2007, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de
desapropriação área desmembrada da Fazenda Rio de Ondas, no
bairro Conjunto Habitacional Barreiras I, Distrito Sede deste
Município de Barreiras-BA, de propriedade dos espólios de Aylon
Macedo e Augusto Ribeiro de Macedo.

Art. 2º - As demais disposições do Decreto  nº 47 de 05 de
Dezembro de 2007 permanecem com sua redação original.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 053, de 21 de Novembro de 2008.

“Reratifica o § 11 do art. 1º do Decreto 046 de
24 de outubro de 2008, que “DISPÕE SOBRE
A ELEIÇÃO E DESIGNAÇÃO DE SERVI-
DORES PARA O EXERCÍCIO DE DIRE-
ÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe conferem 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, e considerando o que dispõe o Art. 30 da Constituição
Federal, DECRETA:

Art. 1º – Fica modificado o § 11, do  art. 1º do Decreto 046, de
24 de outubro de 2008 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 11 - A divulgação da eleição far-se-á por meio de edital, pu-
blicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias no quadro de
avisos das unidades de ensino devendo ainda ser amplamente di-
vulgado pelo Diário Oficial do Município.”

Art. 2º - As demais disposições do Decreto nº 46, de 24 de
Outubro de 2008 permanecem com sua redação original.

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

reais), sendo R$ 9.387,00 (nove mil trezentos e oitenta e sete
reais) ref. a contra partida do Município;

4ª parcela – R$ 14.268,00 (quatorze mil duzentos e sessenta
e oito reais), sendo R$ 1.734,50 (Hum mil, setecentos e trinta e
quatro reais e cinqüenta centavos) ref. a contra partida do Muni-
cípio;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todas as despesas deverão
ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE, assim como
a prestação de contas de cada despesa fica sujeita à aprovação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Todas as despesas antecipa-
das pela Contratante na execução do presente contrato, serão
efetivamente reembolsadas após a prestação de contas da Con-
tratada.

DO PRAZO:

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura
e terá prazo de duração até 19 de dezembro de 2009, podendo
ser prorrogada pelas partes no seu final, se assim desejarem os
contratantes.

FORO:

Elegem as partes, o foro da Comarca de Barreiras, com pre-
juízo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para diri-
mir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados firmam o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de
duas testemunhas, que também assinam para que passe a produ-
zir os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 01 de outubro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

G & R ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA
CNPJ 34425561/0001-54

Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2._________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34


