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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na última sexta-feira, 28, a Secretaria
Municipal de Saúde, promoveu,através do
Serviço Ambulatorial Especializado Edgard
Pitta - SAE, com o apoio do Governo do
Estado, no Clube ABCD, a comemoração
do Dia da Luta Contra Sífilis Congênita e
AIDS, com o intuito de levar profissionais
da saúde e comunidade em geral a uma
maior conscientização sobre a prevenção e
tratamento contra as Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis – DST’s.

Além de palestras, o evento contou com
atividades como para músicas, danças, peças
teatrais e ações do voluntariado universitário.
Na oportunidade, a Recicla Banda, do Centro
Municipal de Atenção à Criança e Adoles-
cente – Cemaca, realizou uma apresentação.

Para a farmacêutica do SAE, Carla Su-
elck, esses eventos servem para chamar a
atenção da sociedade, sobre o perigo des-
sas doenças. “A sociedade deve buscar aju-
da, pois, a prevenção ainda é a melhor al-
ternativa”, disse.

Ainda em campanha, na tarde de ontem,
segunda-feira, foi realizada uma caminha-

Órgãos da saúde e comunidade se unem na luta contra as DST’s

da na avenida, com a participação de pro-
fissionais da área, alunos e comunidade em
geral, em apoio ao Dia Mundial da Luta
contra a AIDS, comemorado nacionalmen-
te em 1º de dezembro.

SAE - O Serviço Ambulatorial Especi-
alizado Edgard Pita de Barreiras foi implan-
tado em novembro de 2007, com a finalidade
de prestar atendimento médico e psicossoci-
al às pessoas portadoras de DST e AIDS.

Com o propósito de prevenção, promo-
ção diagnóstica e assistência aos portado-
res, o SAE conta com uma equipe de pro-
fissionais, prestando serviços em atendi-
mento de enfermagem e médico em DST‘s:

infectologista, urologista, ginecologista, psi-
cólogo, assistente social, assistente farma-
cêutica e nutricionista, bem como, realiza-
ção de ações educativas em escolas, em-
presas e eventos promovidos pela Secre-
taria Municipal de Saúde.

O SAE funciona de segunda à sexta-fei-
ra, nos horários de 7h30 às 17h30. Maiores
informações pelo telefone (77) 3613-9745
ou na Rua Funrural s/n, Morada Nobre (ane-
xo ao Centro de Saúde Leonídia Ayres).

Alunos das escolas públcias participam do evento

Profissionais da saúde organizam evento
de conscientização sobre as DST’s
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 858, de 18 de novembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso Pú-
blico, por não ter atendido aos pré-requisitos
constantes da Lei do Edital.

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. Poliana da Silva Vale, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0312540, para o cargo de Assistente Admi-
nistrativa.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-requi-
sitos constantes da Lei do Edital. De forma específica, a candidata
está sendo excluído por não ter apresentado comprovante de forma-
ção do ensino médio.

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 859, de 18 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. Rony Keito Lopes Moreira, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0305464, para o cargo de Assistente
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

PORTARIA GAB.  Nº 861, de 19 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. William Ribeiro Chrisóstomo, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0312432, para o cargo de Agente
de Fiscalização Administrativa.

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

PORTARIA GAB.  Nº 863, de 19 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. Janice Feitosa de Andrade, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0314966, para o cargo de Agente de
Fiscalização 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
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PORTARIA GAB.  Nº 851, de 18 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. Anielle Tatiane Alves Ferreira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0319794.

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 oitavo 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. Anielle Tatiane Alves Ferrei-
ra, CPF 029.678.275-09, RG 12.001.124-74 SSP/BA, filha de Car-
los Alberto Ferreira e Cristiane Alves Ferreira, 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, 18 de nNovembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Anielle Tatiane Alves Ferreira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 860, de 19 de novembro de 2008.

Nomeia Motorista

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 Motorista, o Sr.
Lucas Ribeiro dos Santos, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0309883.

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 nono 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 Motorista, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, o Sr. Lucas Ribeiro dos Santos, CPF 705.048.305-20,
RG 07.128.778-78 SSP/BA, filho de Reinaldo Ribeiro dos Santos e
Doralice Madalena dos Santos, oportunidade em que foi cientifica-
do das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, 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. O empossado apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 19 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucas Ribeiro dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 862, de 19 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Administra-
tiva

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 Agente de Fis-
calização Administrativa, o Sr. Ruan Ricardo Dias Monteiro,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0313137.

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 nono 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 Agente de Fiscalização Admi-
nistrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Barrei-
ras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Ruan Ricardo
Dias Monteiro, CPF 014.508.685-25, RG 11.115.924-54 SSP/BA
filho de Cícero Monteiro Filho e Lidia Cristina Dias Monteiro, 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, 19 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ruan Ricardo Dias Monteiro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 864, de 19 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Administra-
tiva

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 Comple-
mentar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta,
das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras,
resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Fiscali-
zação Administrativa, o Sr. Álvaro José Marques do Rêgo,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0314301.

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 nono 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 Agente de Fiscalização Admi-
nistrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Barrei-
ras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Álvaro José Mar-
ques do Rêgo, CPF 039.530.194-73, RG 6.138.612 SSP/PE filho
de José Ginaldo do Rêgo e Josefa da Costa Marques Rêgo, oportu-
nidade 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, 19 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Álvaro José Marques do Rêgo
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 865, de 19 de novembro de 2008.

Nomeia Terapeuta Ocupacional

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 Terapeuta Ocu-
pacional, a Srª. Neuza Soraya Teixeira Coelho Fontes, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0303191.

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 nono 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 Terapeuta Ocupacional, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Neuza Soraya Teixeira Coe-
lho Fontes, CPF 836.887.573-00, RG 15.334.944-10 SSP/BA, fi-
lha de Antonio da Natividade Coelho e Cecília Maria de Moura
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, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo 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, 19 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neuza Soraya Teixeira Coelho Fontes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 866, de 19 de novembro de 2008.

Nomeia Terapeuta Ocupacional

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 Terapeuta Ocu-
pacional, a Srª. Mônica Dourado Nunes, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0310864.

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 nono 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 Terapeuta Ocupacional, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Mônica Dourado Nunes, CPF
337.436.655-49, RG 02.907.981-08 SSP/BA, filha de Hermes Dou-
rado e Direne Faria da Matta Dourado, oportunidade em que foi
cientificada 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-
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, 19 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mônica Dourado Nunes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 867, de 19 de novembro de 2008.

Torna nula a Portaria 223/2008, que nomeia
Candidata Aprovada em Concurso Público,
Devido o não comparecimento da mesma no
prazo legal para a tomada de posse

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 Tornar nula a Portaria 223/2008, que nomeia para o cargo
de Enfermeira, a Srª. Graciela Serra Lopes Candidata Aprovada em
Concurso Público sob a inscrição 0303055.

Art.2º O presente ato decorre de forma específica pelo não com-
parecimento da candidata no prazo legal para a tomada de posse ao
cargo de Enfermeira.

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 868, de 19 de novembro de 2008.

Torna nula a Portaria 300/2008, que nomeia
Candidato Aprovado em Concurso Público,
Devido o não comparecimento do mesmo no
prazo legal para a tomada de posse

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 Tornar nula a Portaria 300/2008, que nomeia para provi-
mento do Cargo de Professor Nível IV - Matemática, o Sr. Jairo
Rodrigues Barros, aprovado no concurso público sob a inscrição
0302033.

Art.2º O presente ato decorre de forma específica pelo não com-
parecimento do candidato no prazo legal para a tomada de posse ao
cargo.

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 869, de 19 de novembro de 2008.

Torna nula a Portaria 655/2008, que nomeia
Candidato Aprovado em Concurso Público,
Devido o não comparecimento do mesmo no
prazo legal para a tomada de posse

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 Tornar nula a Portaria 655/2008, que nomeia para o cargo
de Professor Nível IV, Sr. Marcos Alberto de Souza Oliveira, Can-
didato Aprovado em Concurso Público sob a inscrição 0315911.

Art.2º O presente ato decorre de forma específica pelo não
comparecimento do candidato no prazo legal para a tomada de
posse ao cargo.

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 871, de 20 de novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Con-
vocativo

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. Heliomar Regis Pereira, aprovado no con-
curso público sob a inscrição 0307219, para o cargo de Técnico em
Radiologia.

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
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PORTARIA GAB.  Nº 870, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Técnico em Radiologia

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em Radiologia, o
Sr. Edimar da Silva Soares, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0312008.

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 disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma pos-
se  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria
de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Edimar da Silva
Soares, CPF 976.960.485-20, RG 07.927.902-35 SSP/BA filho de Carlos Pe-
reira Soares e Marcolina da Silva Soares, oportunidade em que foi cientifi-
cado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, pelo empossado e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edimar da Silva Soares
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 872, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Técnico em Radiologia

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em Radiologia, o
Sr. Francisco de Assis Nunes da Silva, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0317808.

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 disposi-

ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelentíssi-
mo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma pos-
se no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a categoria
de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Francisco de Assis
Nunes da Silva, CPF 266.404.571-72, RG 615.093 SSP/DF filho de Henrique
Nunes da Silva e Joanita de Souza Guimarães, oportunidade em que foi
cientificado 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 EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção 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 empos-
sado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 20 de novembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisco de Assis Nunes da Silva
Empossado

LEI Nº 813/08, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.

“Autoriza o poder Executivo a fazer doação
para a MIQUEI, FUNDASF, Associação dos
Mototaxistas de Barreiras, Igreja Batista In-
dependente, Sociedade Beneficente Espírita
Maria de Nazaré, Conselho Comunitário de
Segurança Pública Barreiras II e a Secreta-
ria de Segurança Pública - BA”.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação dos
imóveis abaixo qualificados com seus respectivos beneficiários:

· MIQUEI – Movimento de Inclusão pela Qualificação do Especial
Independente - Lote 1A e 1B, quadra 37, Loteamento Aratu;

· FUNDASF – Fundação de Integração Cultural e Cidadania do
Além São Francisco; Lote 1D, quadra 37, Loteamento Aratu;

·  Associação dos Mototaxistas de Barreiras – Lote 1C, quadra 37,
Loteamento Aratu;

· Igreja Batista Independente - Lotes 4A e 5A, quadra 43, Lotea-
mento Aratu;

· Sociedade Beneficente Espírita Maria de Nazaré – Lote 25, 26 e
27 da quadra 33 do Loteamento Aratu;

· Conselho Comunitário de Segurança Pública Barreiras II – 2ª CP
– Lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra 51, Loteamento Santo Antônio

· Secretaria de Segurança Pública – Delegacia da Mulher – Lotes
13 e 14, quadra 35, Loteamento Aratu;
       Art. 2º -Esta Lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publi-
cação revogada 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: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Barreiras, 28 de novembro de 2008
Saulo Pedrosa de Almeida

Prefeito Municipal

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: VIGIA

Barreiras, 01 de dezembro de 2008
Saulo Pedrosa de Almeida

Prefeito Municipal


