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“Sexo não tem idade. Proteção também
não.” Esse é o lema da campanha lançada
pelo Ministério da Saúde que marcou o Dia
Mundial de Luta contra a Aids deste
ano. Em apoio à campanha, na última se-
gunda-feira, 1º, a Secretaria Municipal de
Saúde - SMS realizou uma caminhada na
Avenida Clériston Andrade, ao som da Re-

Dia Mundial da Luta contra a Aids
é lembrado em Barreiras

cicla banda.
O evento contou com a participação de

agentes da saúde, alunos e comunidade em
geral. Durante o percurso, foram distribuí-
dos folderes e preservativos. “Essa campa-
nha, com o tema envolvendo os homens

A ação tem o objetivo de aumentar o diagnóstico precoce da doença, o que
melhora a qualidade de vida e o tratamento dos pacientes 

Estima-se que, pelo menos, 255 mil brasileiros estejam infectados pelo vírus da
Aids e ainda não tenham se testado. Para reverter a situação, o Ministério da Saúde,
por meio do Programa Nacional de DST e Aids, encaminhará 3,3 milhões de kits para
teste rápido anti-HIV aos estados, em 2009. Trata-se do dobro do que foi repassado
neste ano e um investimento de cerca de R$ 18 milhões. A iniciativa, anunciada na
última segunda-feira (1º), pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, tem como
objetivo ampliar o diagnóstico da infecção pelo vírus da Aids, que, hoje, é feito de
forma tardia em cerca de 40% dos casos. 

“O teste amplia o acesso da população, pois, no mesmo momento que procura um
serviço de saúde, a pessoa terá o resultado do exame”, afirmou Temporão. Segundo o
ministro, quanto mais precoce o diagnóstico e o início do tratamento, melhores os
resultados em relação à qualidade de vida e sobrevida do paciente.

 Fonte: Ministério da Saúde (www.saude.gov.br)

3,3 milhões de testes anti-HIV serão distribuídos no SUS

maiores de 50 anos, foi bastante providen-
cial. Esperamos, com essa sensibilização,
orientar o maior número de pessoas”, disse
a farmacêutica do Serviço Ambulatorial
Especializado Edgard Pitta - SAE, Carla
Suelck.

Dados do Ministério de Saúde apontam
que cerca de 70% da população no país com
mais de 50 anos, tem vida sexual ativa e
que menos de 23% dessas pessoas usaram
preservativo na última relação. Já entre os
jovens, o uso da camisinha é freqüente e
78% usaram preservativo na última relação. 

“Esse é o primeiro passo para sensibi-
lizar a comunidade, pois, a conscientiza-
ção é fruto dessas pequenas ações que
servem para chamar a atenção das pes-
soas para o problema”, disse a recém-
formada em enfermagem, voluntária do
SAE, Edsônia Alecrim.

A Recicla Banda participou
da caminhada com muita

animação

Muitas pessoas se mobilizaram para participar do movimento
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GABINETE DO PREFEITO

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 entre os candidatos convocados no cargo de: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.

Barreiras, 03 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 873, de 20 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.1ºExcluir o Sr. Daniel Luiz Sousa Corrêa, aprovado no concurso público sob a inscrição 0318557, para o cargo de Técnico em
Radiologia.

Art.2ºO 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.3ºA Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 776, de 13 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. Carina Wincler do Monte, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0302618.

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 Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Carina Wincler do Monte,
CPF 282.598.308-09, RG 29.003.273-8 SSP/SP, filha de Tarciso de
Jesus Wincler e Arlete Aparecida Tassi Wincler, 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, 13 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Carina Wincler do Monte
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 839, 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. Dalmo Luiz Cavalcante Ribeiro Filho, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0300021.

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. Dalmo Luiz Cavalcante Ribei-
ro Filho, CPF 953.475.851-53, RG 4.831.490 PC/PA filho de Dal-
mo Luiz Cavalcante Ribeiro e Maria de Fátima G. Cavalcante, 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, 17 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dalmo Luiz Cavalcante Ribeiro Filho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 876, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Odontóloga

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 Odontóloga, a
Srª. Simone Francieli Gobi, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0307675.

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 vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Odontóloga, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Simone Francieli Gobi, CPF 001.016.715-39, RG
08.810.722-14 SSP/BA, filha de Clodomiro Gobi e Ivanilde Salete
Gobi, 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, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Simone Francieli Gobi
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 877, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Analista Ambiental

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 Analista Ambi-
ental, a Srª. Jocilene Alves Barbosa, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0300718.

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 vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Analista Ambiental, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Jocilene Alves Barbosa, CPF 986.160.565-
72, RG 08.345.847-60 SSP/BA, filha de Bartholomeu Nepomuce-
no Barbosa e Valdete Alves Barbosa, oportunidade em que foi ci-
entificada 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 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, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jocilene Alves Barbosa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 882, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Adminis-
trativa

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. Paulo Henrique Santos Silva,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0310238.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Fiscalização Ad-
ministrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Paulo Henrique
Santos Silva, CPF 005.988.225-50, RG 09.977.800-96 SSP/BA
filho de Henrique de Jesus Silva e Joelita Anjos Santos, oportunida-
de em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Paulo Henrique Santos Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 883, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Adminis-
trativa

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. Júlio Cesar Pereira de Souza,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0301443.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Fiscalização Ad-
ministrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Júlio Cesar
Pereira de Souza, CPF 000.008.605-30, RG 11.173.211-50 SSP/
BA filho Antônio Pereira de Souza e Railda Botelho Pimentel, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Júlio Cesar Pereira de Souza
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 884, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Adminis-
trativa

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, a Srª. Ilda Pereira Rodrigues da Sil-
va, aprovada no concurso público sob a inscrição 0319580.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Fiscalização Ad-
ministrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ilda Pereira
Rodrigues da Silva, CPF 024.432.345-33, RG 11.582.185-67 SSP/
BA filha Raimundo Gomes Rodrigues e Idalina Pereira Rodrigues,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres 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  declarada EMPOSSADA 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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ilda Pereira Rodrigues da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 885, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Adminis-
trativa

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. Helcio Helcioni Arbo, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0301350.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de pro-
vimento efetivo para a categoria de Agente de Fiscalização Ad-
ministrativa, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Helcio Helcioni
Arbo, CPF 461.217.570-00, RG 030.219.158-03 SSP/BA filho de
Hélcio Moacyr Schavinski Arbo e Mara Elisa Arbo, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Helcio Helcioni Arbo
Empossado


