
DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras1 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 05 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 829

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 05 de dezembro de 2008 -  ANO 4  -  Nº 829

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araujo
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

FOTOS WASHINGTON LUIZ

O Combate à exploração do trabalho
da criança e do adolescente e políticas mu-
nicipais correlatas, foi o tema da Audiên-
cia Pública, promovida pelo Município de
Barreiras, em parceria com a Procurado-
ria Regional do Trabalho da 5ª Região, que
teve como objetivo promover a socializa-
ção da população infanto-juvenil, integran-
do família e comunidade. A audiência
aconteceu na manhã de ontem, 04, no Cen-
tro Cultural.

Além da participação de crianças e
pais, o evento contou com a presença de

Prefeitura e Procuradoria realizam Audiência Pública
sobre Combate à Exploração do Trabalho Infantil

representantes de conselhos tutelares, au-
toridades civis e comunidade em geral.
Segundo o procurador do trabalho Ray-
mundo Lima Ribeiro Júnior, existe uma
problemática real de exploração do tra-
balho infantil no Oeste da Bahia. “Em
quatro meses de atuação na região, eu já
recebi vinte denúncias afins relaciona-
das”, disse. Para ele, essas ações inte-
gradas são o caminho para o combate à
exploração do trabalho infantil.

“O Ministério do Trabalho não se pre-
ocupa apenas com a legalidade do traba-
lho, nós temos um conjunto de ações so-
ciais; porém, o ministério jamais daria
conta de todos os problemas sociais do
país sozinho, existe uma grande necessi-
dade de ações conjuntas, envolvendo o
município e todos os outros segmentos da
sociedade”, destacou o procurador.

Para a secretária de educação, Maria
Anália Miranda, essa foi uma oportunidade
de reflexão sobre o principal problema que
atinge a infância pobre da cidade de Bar-
reiras e região. “Que essas iniciativas pos-
sam nos levar a encontrar soluções práti-
cas que acabem, definitivamente, com esse
mal”, ressaltou.

Em nome do prefeito Saulo Pedrosa, a
procuradora do município, Leonina Pamplo-
na, saudou todos os participantes, destacan-
do a presença das crianças do Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti
e do Centro Municipal de Atenção à Crian-

Representantes de várias entidades partici-
param da audiência

ça e Adolescente, que, a pedido da procu-
radora, foram aplaudidas. Na oportunidade,
esses alunos realizaram apresentações com
música, teatro e dança.

O secretário de trabalho e promoção
social, Roney Sudré, chamou a atenção para
as tentativas de mudança do atual quadro.
“Quando os poderes se agrupam, temos re-
sultados. Por maiores que sejam os proble-
mas, temos que fazer a nossa parte”, disse
o secretário.

Discussões - O combate ao trabalho
infantil tem sido alvo de muitas discus-
sões. De acordo com a Organização In-
ternacional do Trabalho - OIT, Unicef e
outros organismos internacionais, as cri-
anças de até 14 anos de idade devem
dedicar-se, exclusivamente à escola, con-
siderando os valores ontológicos do ser
humano. Neste sentido, convém salientar
que são expressivas as ações de políticas
públicas desenvolvidas nas esferas fede-
ral, estadual e municipal.

Segundo o Art. 3º do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente - ECA, a criança e o
adolescente gozam de todos os direitos fun-
damentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata
esta Lei, assegurando-lhes, por Lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e fa-
cilidades, a fim de lhes facultar o desenvol-
vimento físico, mental, moral, espiritual, cul-
tural e social, em condições de liberdade e
de dignidade.

O Coral do Peti emocionou a todos com a apresentação musical
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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 do desempate entre os candidatos convocados no cargo de: ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Barreiras, 04 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal
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PORTARIA GAB.  Nº 892, de 21 de novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido aos pré-re-
quisitos 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 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 Excluir o Sr. Gener Miranda Brandão, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0304943, para o cargo de Técnico
em Laboratório.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-
requisitos constantes da Lei do Edital. De forma específica, o can-
didato está sendo excluído por não ter apresentado comprovante de
formação específica.

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

PORTARIA GAB.  Nº 894, de 21 de novembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por declarar não ter interesse em
assumir o cargo.

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 Excluir o Sr. Vagno Soares de Oliveira, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0302991, para o cargo de Moto-
rista.

Art.2º O presente ato decorre pela declaração feita pelo candi-
dato de não ter interesse em assumir o cargo.

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

PORTARIA GAB.  Nº 887, de 21 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, a Srª. Adrielly Aline Kreling, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0317140.

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. Adrielly Aline
Kreling, CPF 033.191.925-74, RG 12.603.590-34 SSP/BA filha
de Antonio Carlos Kreling e Nelci Maria Felicetti Kreling, oportuni-
dade em que foi cientificada 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  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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adrielly Aline Kreling
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 888, de 21 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. Jane Lucia Pimentel de Oliveira, aprova-
da no concurso público sob a inscrição 0314988.

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 Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Jane Lucia Pimentel de Oli-
veira, CPF 002.045.599-55, RG 08.886.575-44 SSP/BA, filha de
Jayme Pimentel de Souza e Deijanira Carvalho de Souza, oportuni-
dade em que foi cientificada 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  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 Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jane Lucia Pimentel de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 889, de 21 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.
Wilker Batista Regis, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0318624.

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 Motorista , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Wilker Batista Regis, CPF 592.381.605-97,
RG 08.521.804-97 SSP/BA, filho de Gildásio Regis Porto e Edna
Maria Batista Regis, oportunidade em que foi cientificado 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 cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado 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 testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Wilker Batista Regis
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 890, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Técnica de Laboratório

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 Técnica de La-
boratório, a Srª. Joanita Araújo Albernaz dos Santos, aprova-
da no concurso público sob a inscrição 0304253.

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 Técnica de Laboratório, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Joanita Araújo Albernaz dos
Santos, CPF 360.674.235-53, RG 15.763.232-69 SSP/ BA, filha
de Carlos Pereira Albernaz e Gercina Araújo Albernaz, oportunida-
de 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joanita Araújo Albernaz dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 891, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Técnica de Laboratório

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 Técnica de La-
boratório, a Srª. Uilma Carla Xavier Gomes, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0316906.

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 Técnica de Laboratório, ho-
mologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Uilma Carla Xavier Gomes,
CPF 842.941.675-72, RG 06.699.283-48 SSP/ BA, filha de Crispim
Barnabé Gomes e Enedir Xavier Gomes, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Uilma Carla Xavier Gomes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 893, de 21 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.
Carlos Alberto Celestino de Carvalho, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0313050.

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 Motorista , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, o Sr. Carlos Alberto Celestino de Carvalho, CPF
582.649.145-00, RG 05.942.466.44 SSP/BA, filho de Delson Firmi-
no de Carvalho e Luzia Celestino Abreu de Carvalho, 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. O empossado 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

Carlos Alberto Celestino de Carvalho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 895, de 21 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. André Luiz Souza da Rocha, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0304683.

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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. André Luiz Souza da Rocha,
CPF 022.634.175-59, RG 13.944.356-81 SSP/BA filho de Carlos
Gomes da Rocha e Maria Luiza Ribeiro de Souza, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

André Luiz Souza da Rocha
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 896, de 21 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. Ana Paula Carvalho dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0303454.

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 Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Ana Paula Carvalho dos San-
tos, CPF 017.842.495-13, RG 11.122.484-55 SSP/BA, filha de Gil-
berto Gomes dos Santos e Isabel Carvalho Corado, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ana Paula Carvalho dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 897, de 21 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. Terezinha Bispo dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302904.

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 Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Terezinha Bispo dos Santos,
CPF 005.805.025-62, RG 11.613.226-47 SSP/BA, filha de José Bispo
dos Santos e Izabel Maria de Jesus, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Terezinha Bispo dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 898, de 21 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. Clesia da Rocha Oliveira, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0304330.

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 Assistente Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Clesia da Rocha Oliveira,
CPF 954.914.735-53, RG 08.558.006-66 SSP/BA, filha de Osmar
Soares de Oliveira e Dilma da Rocha Oliveira, 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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Clesia da Rocha Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 899, de 21 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. Maurício Montanaro Queiroz Wanderley,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0304330.

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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Maurício Montanaro Queiroz
Wanderley, CPF 021.211.935-45, RG 11.442.708-98 SSP/BA filho
de Ubiratan Mariani Wanderley e Zildete de Queiroz Camara Wan-
derley, oportunidade em que foi cientificado 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  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, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maurício Montanaro Queiroz Wanderley
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 900, de 21 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. João José da Conceição Muniz, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0300692.

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 Assistente Administrativo,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. João José da Conceição Mu-
niz, CPF 027.745.865-00, RG 13.899.206-15 SSP/BA filho de Gil-
demar Muniz dos Santos e Quitéria Josefa da Conceição, 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
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 Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João José da Conceição Muniz
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1003, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Comissão de Transição prevista na
Resolução nº1270/2008 do TCM, e dá ou-
tras providências

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere 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, RESOLVE:

Art. 1º- Nomear a Comissão de Transição prevista na Resolu-
ção nº1270/2008 do TCM,.

Art. 2º-  Criar Comissão de Transição, composta pelos servido-
res municipais e representantes da Prefeita eleita adiante enume-
rados, são eles:

· Erusa Vieira da Costa – Secretária de Administração e Finan-
ças;

· Carlos Alberto Leitão Ferraz – Controlador Geral do Municí-
pio;

· Janice Prachedes Monteiro – Representante da Contabilidade
do Município;

· Leonina Maria de Oliveira Pamplona Pimentel – Procuradora
Geral do Município;

· Edda Cilene Matos – Secretária de Saúde;
· Maria Anália Macedo de Miranda – Secretária de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer;
· Ronney Rocha Martins Sodré – Secretário do Trabalho e Pro-

moção Social;
· Gabriela Souza Rego Pimentel – Coordenadora de Adminis-

tração;
· Josinete Cabral de Santana – Coordenadora de Planejamento

e Finanças;
· Rosineide de Almeida Souza Pies – Coodenadora de Adminis-

tração Tributária;
· Elias Carlos Dias Freitas - Subcoordenador de Planejamento e

Controle Financeiro;
· Vanderval Lima – Representante Prefeita Eleita;
· Diran Almeida Ribeiro - Representante Prefeita Eleita;
· Everaldo França Galvão Júnior - Representante Prefeita Elei-

ta;
· Valdir Coutinho - Representante Prefeita Eleita;

Art. 3º- A Comissão de Transição terá a incumbência de evitar
a descontinuidade administrativa no município, mediante o repasse
de informações e documentos aos representantes da nova adminis-
tração, de modo a não inibir ou retardar as ações e serviços em prol
da comunidade:

Art. 4º Ficam convocados os membros desta comissão para a
1ª reunião a realizar-se às 14:00 horas do dia 08 de dezembro de
2008 no gabinete do prefeito.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras


