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FOTO WASHINGTON LUIZ

Nos últimos dias de mandato do prefeito
Saulo Pedrosa, o município testemunhou um
dos mais civilizados atos da democracia: a
formação de uma Comissão de Transição que
tem por objetivo, de forma transparente, en-
tregar a máquina pública  mostrando a situa-
ção dos direitos e obrigações do novo gover-
no.

Na tarde da última segunda-feira, o ges-
tor abriu a reunião dando as boas vindas à
comissão: “quis participar dessa reunião para
fazer com que a próxima gestão tenha todo
conhecimento e informações necessárias para
começar bem o mandato. E faço isso pelo
bem de Barreiras”, afirmou Saulo Pedrosa.

Tal comissão tem como finalidades um le-
vantamento sistemático dos bens; coletar infor-
mações, para diagnóstico mínimo sobre o mu-
nicípio e sobre a administração municipal; ela-
boração de um Plano de Trabalho para o mo-
mento de transição de governo; acompanhamento
dos últimos atos da gestão que finda.

Participaram da reunião os membros no-
meados a partir da PORTARIA Nº 1003, de
02 de dezembro de 2008 e acrescentou a esta
relação o nome da professora Isolda Maia que
também representou a futura gestão.

Os representantes da futura prefeita soli-
citaram do prefeito um espaço para o traba-
lho da comissão e foram prontamente atendi-
dos. O prefeito disponibilizou a sala de reuni-
ões, anexa ao gabinete, para que possam re-
ceber relatórios e fazer as solicitações.

Os trabalhos da comissão já começaram.
Secretários, assessores, chefes de setor, já
estão com alguns relatórios prontos e outros
em fase de conclusão. Dois coordenadores fo-
ram escolhidos durante a reunião: um do atual
governo, a secretária de administração e finan-
ças Erusa Vieira e o outro, membro da comis-
são da futura gestão, Vanderval Lima da Silva.

Neste período os membros da comissão
serão responsáveis por:

Levantar saldos bancários e os bens rece-
bidos;

Enviar aos bancos os comunicados sobre os
novos responsáveis ordenadores de despesa;

Recolher as chaves dos locais de acesso
restrito da Prefeitura;

Garantir a continuidade dos serviços pú-
blicos municipais;

Realizar um diagnóstico do município e
da administração pública municipal;

Prefeito de Barreiras preside reunião
da Comissão de Transição de Governo

Garantir os contratos com aquelas empre-
sas que fornecem bens e serviços essenciais
à continuidade dos serviços públicos (ou pro-
videnciar rapidamente novos fornecedores);

Iniciar a elaboração do PAIG – Plano de
Ação Imediata de Governo;

Providenciar os preparativos para a cobrança
de tributos municipais que vencem no início
do ano (principalmente o IPTU e as taxas);

Verificar a situação da prestação de con-
tas dos recursos recebidos através de repas-
ses e convênios;

Verificar a situação do julgamento das con-
tas anteriores do município, junto aos órgãos
conveniados, ao Tribunal de Contas;

Providenciar a prestação de contas do ano
imediatamente anterior;

Consolidar toda a legislação que institui a
estrutura organizacional da Prefeitura e o seu
organograma geral (incluídas todas as secre-
tarias, departamentos, seções, órgãos da ad-
ministração indireta, postos de saúde, esco-
las, creches, etc);

Verificar toda a legislação que cria cargos
e define salários dos servidores;

Obter as últimas folhas de pagamento de
pessoal, com o local de trabalho de cada servi-
dor;

Analisar os resultados e as listas de apro-
vados nos concursos públicos que ainda es-
tão em vigor.

Por fim, a prefeita eleita deve reunir-se
com a Comissão de Transição e depois com
a sua Equipe de Governo, a fim de fazerem o
planejamento cuidadoso da posse e dos pri-
meiros dias de gestão.

“Estamos fazendo o que determina a legis-
lação. Quando recebemos a Prefeitura, não tí-
nhamos absolutamente nada para começar a
governar; estamos fazendo o caminho inverso.
No que depender de nós, Barreiras sempre terá
o melhor”, finalizou o prefeito Saulo Pedrosa.

Comissão do futuro governo se reúne com a atual gestão
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 948, 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. Regina Ferreira Lima, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302389.

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. Regina Ferreira Lima, CPF
922.718.635-20, RG 07.676.855-47 SSP/BA filha de Joaquim Figuei-
redo de Lima e Valdete Ferreira Lima, 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

Regina Ferreira Lima
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 949, 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. Rogério de Oliveira Lima, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0302580.

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. Rogério de Oliveira Lima, CPF
981.760.215-04, RG 09.374.802-74 SSP/BA filho de Raimunda de
Oliveira Lima, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, 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 pode-
res competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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

Rogério de Oliveira Lima
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 950, 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. Junio Cesar Brito Alves, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0300298.

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. Junio Cesar
Brito Alves, CPF 020.225.975-75, RG 12.999.888-57 SSP/BA fi-
lho de Eloi Alves de Jesus e Edinalva Brito Alves, 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

Junio Cesar Brito Alves
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 951, 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. Erivaldo Cardoso Viera, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0300230.

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. Erivaldo Car-
doso Viera, CPF 013.392.855-17, RG 2.597.935 SSP/DF filho de
Leolino José Vieira e Irandi Cardoso Vieira, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  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 Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Erivaldo Cardoso Viera
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 952, 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 Manfrine Pereira Cu-
nha, aprovado no concurso público sob a inscrição 0313069.

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 Manfri-
ne Pereira Cunha, CPF 038.550.105-60, RG 14.010.749-52 SSP/
BA filho de Carlos Benicio da Cunha Filho e Maria Selva Pereira
Cunha, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos 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

Carlos Manfrine Pereira Cunha
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 953, 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. Otacílio da Cruz Santos, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0304760.

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. Otacílio da
Cruz Santos, CPF 007.381.565-90, RG 09.851.012-61 SSP/BA
filho de Gerson José dos Santos e Maria Angélica da Cruz 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

Otacílio da Cruz Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 954, 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. Franciano de Souza Nascimen-
to, aprovado no concurso público sob a inscrição 0320194.

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 Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provi-
mento efetivo para a categoria de Agente de Combate às Ende-
mias - ACE, homologado no Diário Oficial do Município de Barrei-
ras, edição nº 721 de 04 de Julho de 2008, o Sr. Franciano de
Souza Nascimento, CPF 952.187.005-25, RG 08.782.179-67 SSP/
BA filho de Francisco Nascimento e Marlene de Souza Nascimen-
to, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios 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

Franciano de Souza Nascimento
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 955, 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. Erivonaldo Ramos Nunes, apro-
vado no concurso público sob a inscrição 0311913.

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. Erivonaldo
Ramos Nunes, CPF 017.246.215-05, RG 11.172.838-01 SSP/BA
filho de Cirilo Ferreira Nunes Neto e Maria de Fátima Ramos, 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

Erivonaldo Ramos Nunes
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 6Barreiras - Bahia - quarta-feira, 10 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 832

PORTARIA GAB.  Nº 956, 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. Jeovano Lourenço de Olivei-
ra, aprovado no concurso público sob a inscrição 0303206.

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. Jeovano Lou-
renço de Oliveira, CPF 024.459.795-28, RG 13.216.876-64 SSP/
BA filho de Dalvano Vieira de Oliveira e Luzimar Lourenço de
Oliveira, 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

Jeovano Lourenço de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 957, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Professora Nível IV - Geografia

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 Professora Ní-
vel IV - Geografia, a Srª. Dionilia Crisostomo Magalhães,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0307573.

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 Professor Nível IV - Geo-
grafia, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Dionilia Crisostomo
Magalhães, CPF 718.092.105-00, RG 06.777.374-59 SSP/BA, fi-
lha de Theotino Ferreira de Magalhães e Luiza Crisostomo Maga-
lhães, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimen-
tos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pe-
drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dionilia Crisostomo Magalhães
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 958, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Médico Ortopedista

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 Médico Orto-
pedista , o Sr. Diego Urbano Bessa, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição 0313863.

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 Médico Ortopedista, homo-
logado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686
de 12 de maio de 2008, o Sr. Diego Urbano Bessa, CPF
891.446.945-04, RG 07.102.973-78 SSP/BA, filho de José Davy
Bessa Nogueira e Isa Urbano Bessa, oportunidade em que foi ci-
entificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empos-
sado 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

Diego Urbano Bessa
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 959, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Nutricionista

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 Nutricionista, a
Srª. Joelma Novaes Machado, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0314400.

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 Nutricionista , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Joelma Novaes Machado, CPF 930.100.525-
53, RG 07.505.387-08 SSP/BA, filha de João Bastos Machado e
Eva Novaes Machado, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes 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 cri-
adas 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 testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joelma Novaes Machado
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 960, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia  Odontóloga

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Odontóloga, a
Srª. Aline Andrade Delgado, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0304469.

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 Odontóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Aline Andrade Delgado, CPF 015.054.565-
76, RG 09.588.802-04 SSP/BA, filha de Adenizar Delgado das
Chagas e Marineide Andrade de Souza Chagas, 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

Aline Andrade Delgado
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 961, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Silvia Francisca de Souza, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0308285.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Silvia Francisca de Souza, CPF
006.259.395-14, RG 09.858.875-32 SSP/ BA, filha de Manoel Fran-
cisco de Souza e Maruia das Neves de Souza, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silvia Francisca de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 962, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem,  a Srª. Joelma de Jesus Batista Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0300238.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Técnica de Enfermagem , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Joelma de Jesus Batista Santos, CPF
979.006.215-04 RG 07.594.724-24 SSP/ BA, filha de Primasio
Macedo de Jesus e Natividade dos Santos de Jesus, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joelma de Jesus Batista Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 963, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Ilmara Antunes de Almeida, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0312129.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Técnica de Enfermagem , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Ilmara Antunes de Almeida, CPF
011.694.765-97 RG 08.915.012-07 SSP/ BA, filha de Ismar Carva-
lho de Almeida e Rose Mary Franca Antunes, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ilmara Antunes de Almeida
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 964, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem,  a Srª. Maria Domingas Pais Costa, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0306156.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Maria Domingas Pais Costa, CPF
325.191.175-91 RG 3.123.099/2ª via SSP/ GO, filha de Urculino
Rodrigues Pais e Jovita Pereira do Carmo, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Domingas Pais Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 965, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Alessandra Porto de Oliveira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320537.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Alessandra Porto de Oliveira, CPF
012.217.905-60 RG 09.217.872-35 SSP/BA, filha de Manoel Xa-
gas de Oliveira e Nidia Porto de Oliveira, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Alessandra Porto de Oliveira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 966, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Rita de Cássia dos Santos Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302093.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse  no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Técnica de Enfermagem , homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Rita de Cássia dos Santos Silva, CPF
890.670.535-20 RG 07.535.782-80 SSP/BA, filha de Raimundo
Cezario da Silva e Maria Pereira dos Santos, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rita de Cássia dos Santos Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 967, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Delma Martins Ferreira Guedes, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0315619.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Delma Martins Ferreira Guedes, CPF
705.313.401-63 RG 08.539.677-09 SSP/BA, filha de Francisco
Martins Ferreira e Maria Barbosa Dias, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Delma Martins Ferreira Guedes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 968, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Charlene Benicio dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0304318.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Charlene Benicio dos Santos, CPF
002.872.465-82 RG 2.165.588 SSP/DF, filha de Agripino Benicio
dos Santos e Maria Carvalho do Bomfim, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Charlene Benicio dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 969, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de En-
fermagem, a Sr. Odirlei Coelho da Silva, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0304394.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnico de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Sr. Odirlei Coelho da Silva, CPF 013.867.675-
57, RG 12.786.440-75 SSP/ BA, filho de Domingos Pereira da Sil-
va e Arleyde Coelho da Silva, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOS-
SADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito
Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Odirlei Coelho da Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 970, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem,  a Srª. Romisce Nascimento Barboza, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0304720.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Romisce Nascimento Barboza, CPF
389.462.545-72 RG 3.978.776 SSP/BA, filha de Izolino Ferreira
Barboza e Helena Alves Nascimento, oportunidade em que foi ci-
entificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Romisce Nascimento Barboza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 971, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnico de Enfermagem

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 Técnico de En-
fermagem, a Sr. Gilmarcio dos Santos Alcantara, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0314698.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnico de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Sr. Gilmarcio dos Santos Alcantara, CPF
999.995.445-68, RG 09.138.008-13 SSP/ BA, filho de Antonio Her-
mínio de Alcântara e Anisia dos santos Alcantara, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gilmarcio dos Santos Alcantara
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 972, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Glaucia Roseane Marques dos Santos, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0300647.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Glaucia Roseane Marques dos Santos,
CPF 869.996.135-91 RG 28.621.792-2 SSP/BA, filha de Gileno
Francisco dos Santos e Adelaide Marques dos Santos, 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Glaucia Roseane Marques dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 973, de 01 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

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 En-
fermagem, a Srª. Vania de Souza da Cunha, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0313788.

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 primeiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Técnica de Enfermagem, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Vania de Souza da Cunha, CPF
021.956.005-60 RG 11.900.020-27 SSP/BA, filha de Eduardo Ta-
vares da Cunha Filho e Adalice Alves de Souza da Cunha, oportu-
nidade 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, 01 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vania de Souza da Cunha
Empossada
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DECRETO Nº 054, de 21 de Novembro de 2008.

“Efetiva os Agentes Comunitários de Saúde do
Município de Barreiras, admitidos antes de 15/
02/2006”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – BAHIA,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51, de 14 de fevereiro de 2006,
em seu art. 2º, parágrafo único, combinado com o disposto no art.
9º, parágrafo único, da Lei federal nº 11.350, de 5 de outubro de
2006,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam efetivados os 212 (duzentos e doze) Agentes
Comunitários de Saúde do Município de Barreiras admitidos antes
de 15. 02. 2006 e que tenham sido submetidos à seleção pública
realizada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, no Municí-
pio de Barreiras, nos anos de 1992, 1996 e 2004.

Parágrafo Único - Os Agentes Comunitários de Saúde classifi-
cados na seleção pública a que se refere este artigo são os constan-
tes da lista anexa, que passa a fazer parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Aplicam-se aos Agentes Comunitários de Saúde efeti-
vados por este Decreto as disposições do Plano de Cargos e Salá-
rios dos Servidores do Município, Lei nº762, de 11 de julho de 2007,
bem como do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº
617, de 26 de dezembro de 2003.

Art. 3º - A efetivação determinada por este Decreto retroagirá
a setembro de 2007, data em que entrou em vigor a Lei Municipal
762/2007, que criou os cargos de A.C.S.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 1007, de 03 de dezembro 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. José Cássio de Oliveira Mi-
randa, aprovado no concurso público sob a inscrição 0315758.

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 terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de 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 Cássio de Oli-
veira Miranda, CPF 325.199.825-00, RG 3.143.722 SSP/BA filho
de José Diogo de Miranda e Carmelita Paulina de Oliveira Miran-
da, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios 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, 03 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Cássio de Oliveira Miranda
Empossado
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