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FOTO WASHINGTON LUIZ

Prefeitura injeta mais de 1 milhão na economia local

A partir da próxima quarta-feira, 10,
mais de dois mil servidores municipais re-
ceberão a segunda parcela do 13º salá-
rio. Com o pagamento, a Prefeitura inje-
tará mais de 1 milhão na economia local.
Legalmente, as empresas têm até o dia
20 de dezembro para efetuar o pagamen-
to do salário extra aos funcionários. Po-
rém, a decisão em antecipar o depósito
buscou oferecer maior comodidade aos
servidores.

“Quando o pagamento do 13º é reali-
zado no dia 20, as pessoas têm mais difi-
culdades para planejar as compras e os
festejos de final de ano”, diz a coordena-
dora financeira da Prefeitura, Josinete
Santana.

Em julho passado gestão municipal dis-
ponibilizou a primeira parcela do 13º. A
antecipação, segundo o prefeito Saulo
Pedrosa, teve a intenção de ajudar os ser-
vidores a organizarem suas finanças.

Pagamento da 2ª parcela do 13º movimenta comércio de Barreiras

“Nosso compromisso é com a valoriza-
ção de nossos funcionários e a antecipa-
ção do 13º foi uma forma de ajudá-los a
honrar seus compromissos, uma vez que,
neste período do ano, é normal um certo
acúmulo de dívidas”.

O prefeito ressalta, ainda, que com o
pagamento da segunda parcela, será al-
cançada a meta da administração em ter-
minar o mandado cumprindo com as obri-
gações junto ao funcionalismo municipal.
“Sempre nos preocupamos em pagar os
salários em dia porque entendemos a im-
portância das pessoas terem suas vidas
financeiras organizadas”, diz Pedrosa.

A primeira parcela, paga aos servido-
res municipais correspondeu a 50% do
salário, de forma integral. Já esta segun-
da parcela que será depositada nesta

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

quarta-feira, serão abatidos os descontos
referentes a impostos como INSS, IR,
pensões e afins.

Gastos com cautela – Na hora de
usar o dinheiro do 13º salário, a sugestão
dos economistas é cautela. A recomen-
dação vai para a quitação de dívidas anti-
gas. “Dentro destas dívidas, as pessoas
devem priorizar as que possuem um ônus
financeiro maior, como cartão de crédito
e limite de cheque especial”, orienta o eco-
nomista Carlos Alberto Leitão.

Caso haja sobra da remuneração e in-
teresse em economizar, a dica de Carlos
Alberto é aplicar na caderneta de pou-
pança, que é um investimento mais con-
servador, ou na aquisição de títulos da dí-
vida pública, neste caso, valores a partir
de R$ 400.

Para o comércio, o pagamento do 13º salário é sinônimo de aquecimento nas vendas
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 37, de 01 de Agosto de 2008.

“Regulamenta a aplicação da Lei 796, de 11 de
julho de 2008 e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, devidamente autorizado
pela Lei 796/2008 de 11 de julho de 2008,

       DECRETA:

Art. 1º - Os benefícios fiscais criados pela Lei 796/2008 de 11 de
julho de 2008 serão deferidos, exclusivamente com a apresentação do
recibo da empresa cultural certificada.

Art. 2º - As empresas que trabalham diretamente com a cultura
que queiram fazer jus à isenção dos tributos municipais e aos incentivos
fiscais de que trata à Lei devem:

I - Encaminhar ao responsável pela pasta da Secretaria de
Administração e Finanças requerimento para o recebimento do
Certificado de Empresa Cultural, demonstrando atender os pré
requisitos da Lei 796/2008;

II – O requerimento do Certificado Cultural, arrimado na referida
Lei 796/2008, será apreciado no prazo máximo de 30 dias úteis para o
primeiro pedido e de 15 dias úteis para as renovações anuais;

III - As renovações serão efetivadas, mediante comprovação de
continuidade da prestação do serviço cultural para o qual a empresa
foi certificada, comprovação esta que se dará com a apresentação do
Alvará de Funcionamento da empresa que busca a renovação do
Certificado de Empresa Cultural.

IV - Os certificados culturais que autorizam isenção tributária as
empresas certificadas, serão assinados pelo Prefeito, pelo responsável
da pasta de Administração e Finanças e o responsável pela pasta da
Procuradoria Geral do Município de Barreiras.

Parágrafo Único: O descumprimento do prazo estabelecido no
inciso II do presente artigo implicará em autorização provisória de
emissão do recibo com referência ao certificado anterior até a
apreciação do requerimento de renovação, sem prejuízo às empresas
incentivadoras culturais e as ações incentivadas por elas.

Art. 3º - O desconto previsto para as empresas que não trabalham
diretamente com a cultura, mais que estejam incentivando-a em nossa
cidade, conforme autoriza o artigo 4º da Lei 796/2008, será calculado
utilizando a seguinte fórmula:

VID x 25 ÷ 100 = VIC, onde:
VID = Valor do Imposto Devido e
VIC = Valor do Incentivo Cultural
Parágrafo Único – O VIC pode variar, mas não poderá ultrapassar

o limite máximo estabelecido na Lei 796/2008, de 25% do valor total
de cada imposto.

Art. 4º - Poderão participar dos incentivos fiscais da Lei 796/
2008:

I – às empresas de qualquer natureza com sede no município de
Barreiras, inclusive às substitutas tributárias;

a) Para participação de empresa substituta tributária, a mesma
deverá:

1º- Criar um Grupo Cultural buscando envolver todas as empresas
que prestam serviços a ela, utilizando o seguinte procedimento:

- A empresa substituta tributária é responsável pelo pagamento dos

tributos das empresas que prestam serviços a ela, e tem autonomia
para definir se contribui ou não para a difusão da cultura na cidade de
Barreiras, aderindo e utilizando o percentual estabelecido pela Lei 796/
2008;

- A referida contribuição será feita através de recibo nominal da
empresa cultural certificada à empresa substituta, correspondente ao
valor total arrecado por ela, contendo as informações referentes às
ações realizadas com o respectivo valor do imposto transformado em
cultura e obterá os descontos apresentando esse recibo no
departamento de tributos do município, conforme o descrito no § 2º
do Art. 4º da Lei 796/2008;

- Para criação deste Grupo Cultural a empresa substituta deverá
enviar documento comunicando às empresas que prestam serviços à
ela que estará aderindo à Lei 796/2008 como intuito de contribuir com
a difusão da cultura na cidade de Barreiras, estado da Bahia;

- Após a criação deste grupo cultural não será mais necessário
novo comunicado. Salvo às empresas que estiverem prestando serviços
pela primeira vez, caso contrário, sempre que a empresa prestar serviços
para a empresa substituta tributária, automaticamente transformará
imposto em cultura e poderá conferir as ações que está ajudando a
realizar nos murais organizados pelas empresas culturais certificadas
e beneficiárias da Lei 796/2008.

Parágrafo Único – Quando da doação, a empresa substituta
tributária doadora deverá aplicar o mínimo de 80% (oitenta por cento)
da doação em atividades que contemplem a difusão da cultura para
alunos da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade de
Barreiras e 20% (vinte por cento) poderão ser utilizados em prol da
difusão da cultura dos funcionários do grupo de empresas que
compreendem o Grupo Cultural em questão, ou outros, a critério do
doador;

III – O incentivo é válido para qualquer imposto municipal, tanto
nos pagamentos à vista ou nos parcelamentos, inclusive para estimular
os pagamentos dos tributos que estão em Dívida Ativa;

Art. 5º - As empresas já certificadas que trabalham diretamente
com a cultura e tenham obtido os descontos que autoriza a Lei 796/
2008, devem:

a) Organizar um mural com fotos e registros dos eventos que
aconteceram com o incentivo fiscal desta Lei, devendo ficar em
exposição no mínimo por 15 dias, na sede da empresa certificada ou
onde ocorrer os eventos beneficiados pela Lei 796/2008;

b) Este mural deverá ser preparado no máximo em 60 dias após o
evento.

c) Manter em arquivo as informações referentes aos incentivos
recebidos e a aplicação destes em atividades culturais por cinco anos;

d) Este arquivo poderá ser vistoriado ao término de cada ano por
um servidor do município ou por qualquer cidadão que queira
comprovar a eficácia das ações culturais desenvolvidas, especialmente
as de cunho sociais e/ou cedidas pelas empresas incentivadoras
cultural.

e) A empresa que trabalhe diretamente com a cultura deverá
informar as pessoas beneficiadas pelo incentivo cultural da Lei 796/
2008, que estas ações estão acontecendo com o apoio da Prefeitura
Municipal de Barreiras, em parceria com as respectivas empresas
incentivadoras;

f) A empresa certificada beneficiada pelas empresas incentivadoras
da cultura, deverá informar a empresa em questão do dia e horário
específicos para a realização da ação cultural, possibilitando às
empresas incentivadoras, além de acompanhar, registrar, também
fiscalizar estas ações.
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PORTARIA GAB.  Nº 901, 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. Jooji Moura Sena, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0306799.

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. Jooji Moura Sena, CPF
023.048.663-01, RG 12.763.348-00 SSP/BA filho de Francisco de
Paula Sena e Edinalde de Oliveira Moura, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jooji Moura Sena
Empossado

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 902, 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. Hannison Felipe Loiola da Silva, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0317869.

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. Hannison Felipe Loiola da
Silva, CPF 042.421.085-16, RG 13.483.309-02 SSP/BA filho de
Antonio Domingos da Silva e Rita Bezerra Loiola da Silva, 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
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

Hannison Felipe Loiola da Silva
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 903, 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. Doray Araújo Costa, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0305472.

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. Doray Araújo Costa, CPF
338.509.925-00, RG 04.265.297-90 SSP/BA, filha de Antonio Ri-
beiro Costa e Laura Araújo Costa, oportunidade em que foi cienti-
ficada 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 vie-
rem  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 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

Doray Araújo Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 904, 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. Gesiele Rocha de Oliveira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0312314.

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. Gesiele Rocha de Oliveira,
CPF 012.728.905-46, RG 13.077.021-39 SSP/BA, filha de Bartolo-
meu José de Oliveira e Maria Gercina Gomes da Rocha, 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

Gesiele Rocha de Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 905, de 21 de novembro de 2008.

Designa servidor municipal, para responder
interinamente pela Coordenadoria de Servi-
ços Públicos, durante o período de férias do
titular.

O Prefeito 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 c/c o Art. 47 da Lei
Municipal 0572/2002 combinada com a Lei 675/2005 e o Art. 39 da
Lei 617/2003, resolve:

Art. 1º- Designar o Servidor Municipal – Sr. Volnaldo Ribeiro
dos Santos , matrícula 9792, para responder interinamente pela Coor-
denadoria de Serviços Públicos  da Secretaria de Infra-Estrutura do
Município de Barreiras, durante o período de férias do titular, com
efeito para o período de 01 à 30/11/2008.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma previs-
ta 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. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 906, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias -
ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Comba-
te às Endemias - ACE, o Sr. José da Silva Lima Júnior, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0301086.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Combate às Endemias - ACE,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. José da Silva Lima Júnior, CPF
986.177.535-87, RG 08.302.028-46 SSP/BA filho de José da Silva

Lima e Valdivia da Silva Lima, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José da Silva Lima Júnior
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 907, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias -
ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Comba-
te às Endemias - ACE , o Sr. Geodson Barrozo Viana, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0304900.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Combate às Endemias - ACE,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Geodson Barrozo Viana, CPF
013.467.915-62, RG 12.616.603-07 SSP/BA filho de Bonifácio Fer-
reira Viana e Antonia Barrozo Viana, oportunidade em que foi cientifi-
cado 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 pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
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drosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Geodson Barrozo Viana
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 908, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias -
ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e aten-
dendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº
617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Agente de Comba-
te às Endemias - ACE , a Srª. Leni Silva da Mata, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320475.

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 vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de
Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Agente de Combate às Endemias - ACE,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
721 de 04 de Julho de 2008, a Srª. Leni Silva da Mata, CPF
013.706.305-90, RG 10.131.234-25 SSP/BA filha de Juvenal Nunes
da Mata e Maria de Lourdes da Silva, oportunidade em que foi cienti-
ficada 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 pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Leni Silva da Mata
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 909, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Eduardo Martins de Aquino,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0301340.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Eduardo Mar-
tins de Aquino, CPF 245.448.095-68, RG 1.522.352 SSP/BA filho
de Adesvaldo Aquino dos Santos e Martinha Teixeira dos Santos,
oportunidade em que foi cientificado 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  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

Eduardo Martins de Aquino
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 910, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Adriano Bispo dos Santos,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0315120.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Adriano Bispo
dos Santos, CPF 329.660.675-00, RG 03.660.851-31 SSP/BA fi-
lho de José Bispo dos Santos e Maria Ferreira dos Santos, 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
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

Adriano Bispo dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 911, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, a Srª. Maria José Ribeiro de Souza,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0317754.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, a Srª. Maria José
Ribeiro de Souza, CPF 316.793.661-49, RG 831.089 SSP/DF fi-
lha de Ana Edite Ribeiro de Souza, oportunidade em que foi cienti-
ficada 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 vie-
rem  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 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

Maria José Ribeiro de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 912, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Fábio Barbosa Alcantara, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0309098.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Fábio Barbosa
Alcantara, CPF 020.931.185-13, RG 13.330.258-07 SSP/BA filho
de Raimundo Alcântara de Souza e Joana Rosa Barbosa de Souza,
oportunidade em que foi cientificado 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  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

Fábio Barbosa Alcantara
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 913, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Agente de
Combate às Endemias - ACE, a Srª. Cleonice Abreu dos Reis,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0318189.

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
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 Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Agente de Combate às
Endemias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, a Srª. Cleonice
Abreu dos Reis, CPF 040.311.265-65, RG 13.891.078-25 SSP/
BA filha de Vitorino Gonçalves dos Reis e Ureny Abreu dos Reis,
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
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo,
a sua 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

Cleonice Abreu dos Reis
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 914, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Aurélio de Souza Silva, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0303196.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Aurélio de
Souza Silva, CPF 025.749.495-28, RG 13.135.556-22 SSP/BA fi-
lho de Jairo da Silva e Isaura Maria de Souza Silva, 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

Aurélio de Souza Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 915, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Ernandes Alves de Oliveira,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0319123.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Ernandes Alves
de Oliveira, CPF 043.502.585-66, RG 15.001.393-00 SSP/BA fi-
lho de Leopoldino Mendes de Oliveira e Goncalvina Alves de Oli-
veira, 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

Ernandes Alves de Oliveira
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 916, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Arian Sodré Dourado, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0312390.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Arian Sodré
Dourado, CPF 032.438.155-76, RG 14.024.939-75 SSP/BA filho
de José Carlos Dourado Oliveira e Claudeci Brito Sodré Dourado,
oportunidade em que foi cientificado 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  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

Arian Sodré Dourado
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 917, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Cristiano da Silva do Nasci-
mento, aprovado no concurso público sob a inscrição 0309916.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Cristiano da
Silva do Nascimento, CPF 019.103.265-42, RG 09.351.482-48
SSP/BA filho de Francisco Ferreira do Nascimento e Marina Viei-
ra Batista da Silva, 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
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSA-
DO 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 Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cristiano da Silva do Nascimento
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 918, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Carlos Alexandre do Prado
Santos, aprovado no concurso público sob a inscrição 0319733.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Carlos Alexan-
dre do Prado Santos, CPF 039.721.765-03, RG 2.451.507 SSP/
DF filho de João da Cruz Santos e Erondina do Prado Santos, 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

Carlos Alexandre do Prado Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 919, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Elton Miranda de Souza, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0315030.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Elton Miranda
de Souza, CPF 031.995.425-06, RG 13.776.446-42 SSP/BA filho
de Otavio Alves de Souza e Edite Miranda dos 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

Elton Miranda de Souza
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 920, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Rodrigo de Oliveira do Car-
mo, aprovado no concurso público sob a inscrição 0309513.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Rodrigo de
Oliveira do Carmo, CPF 013.819.175-18, RG 09.351.465-47 SSP/
BA filho de Antonio Carlos do Carmo e Joelita de Oliveira do Car-
mo, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, 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

Rodrigo de Oliveira do Carmo
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 921, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Combate às Endemias
- ACE

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 Com-
bate às Endemias - ACE, o Sr. Domício Lima Ribeiro, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0305800.

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 Combate às En-
demias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Domício Lima
Ribeiro, CPF 393.754.205-15, RG 04.108.963-49 SSP/BA filho de
Domingos Lopes Ribeiro e Maria de Lourdes Lima Ribeiro, 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
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

Domício Lima Ribeiro
Empossado


