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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 12 de dezembro de 2008 -  ANO 4  -  Nº 834

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

A Prefeitura Municipal, por intermédio
da Secretaria Municipal de Educação –
SME, está realizando, hoje, 12, em 36 esco-
las municipais, o processo eleitoral, para es-
colha de gestores escolares da Rede Públi-
ca Municipal. Os eleitos exercerão, em um
mandato de dois anos, as funções de diretor
e vice-diretor.

Segundo Maria Anália Macedo de Mi-
randa, secretária de educação, “o muni-
cípio está presenciando um grande mar-
co democrático na história das escolas de
Barreiras”.

De acordo com o regulamento, os elei-
tores serão os alunos com idade mínima
de 16 anos, sendo que os de idade inferi-

Eleição direta para diretores já
tem data e hora para acontecer
“Maior marco de democracia na história das escolas públicas de Barreiras”

Curso preparatório reuniu candidatos antes da eleição

or deverão ser representados pelos pais
ou responsáveis.

Dentre os critérios exigidos dos candi-
datos a concorrer aos cargos, estão: expe-
riência mínima de três anos na rede pública
municipal e serem professores lotado, no
mínimo, há dois anos na Unidade Escolar. É
necessário, também, a conclusão com apro-
veitamento no curso para gestores de uni-
dade escolar, organizado pela SME. Além
disso, não podem ter sofrido pena discipli-
nar nos dois últimos anos.

Os candidatos tiveram que apresentar e
defender, junto à comunidade escolar, o seu
Programa de Gestão Escolar para implemen-
tar o Plano de Desenvolvimento da Escola.

Resultado - Segundo informações da
SME, o resultado deverá ser anunciado na
próxima segunda feira, 15. Eleitos e empos-
sados só poderão ser destituídos por renún-
cia, abandono de cargo ou através de inqu-
érito administrativo.

Seguindo o processo comum às eleições,
o candidato, para ser eleito, precisará da mai-
oria dos votos dos eleitores. Ocorrendo em-
pate, será escolhido, em ordem de priorida-
de, o candidato que tiver: maior tempo de
serviço no magistério municipal; maior tem-
po de serviço público municipal; maior tem-
po de serviço público; mais idade; para, en-
tão, ser encaminhado ao poder executivo, para
procedimentos normais de nomeação.

FOTO WASHINGTON LUIS
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

sexta-feira, 12 de dezembro de 2008
ANO 4  - Nº 834

GABINETE DO PREFEITO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Carta Convite nº 013/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços celebrado em 20/02/2008, que entre si fazem de um lado na
qualidade de CONTRATANTE,  o MUNICÍPIO DE BARREI-
RAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ
sob nº 13.654.405/0001-95, com sede do poder executivo situada à
Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA e, do outro lado, a empresa L. G. DOS SANTOS
FILHO,  CNPJ sob nº 05.597.607/0001-14, situada na Rua 19 de
Maio, nº 60, centro – Barreiras (BA), aqui denominada CONTRA-
TADA, com base na CARTA CONVITE nº 013/2008 e disposi-
ções da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, resolvem
pactuar o presente termo aditivo mediante as seguintes Cláusulas:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula ter-
ceira do Contrato de Prestação de Serviços – Carta Convite nº
013/2008. A presente alteração encontra-se de conformidade com
artigo 65 e 57 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando os serviços serem considerados de natureza con-
tinuada, pois refere-se a reprodução de cópias dos documentos per-
tinentes a esta Prefeitura Municipal de Barreiras;

Considerando a necessidade do Município em fazer a cópias
adicionais à franquia dos documentos atinentes a esta administra-
ção municipal;

Considerando que a empresa irá manter o preço acordado no
contrato inicial;

Fica assim aditado, dentro do limite legal dos 25%, em mais R$
4.585,40 (quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta
centavos), o valor total do contrato, necessários para atender as
cópias excedentes do Município até 31.12.2008.

3) CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e
lazer.

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Fundamental.
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa

Jurídica.

4) CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e contra-
tadas, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para
que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 10 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
L.G. DOS SANTOS FILHO
CNPJ nº 05.597.607/0001-14

Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 020/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: AMEC - AMPARO AO MENOR CA-
RENTE, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
CNPJ sob nº 01.563.637/0001-59, com sede na cidade de Barreiras
na Rua Dr. Gileno de Sá Oliveira, s/nº, Bairro Recanto dos Pássa-
ros, Barreiras-Ba.

OBJETO:

O presente Convênio objetiva a execução dos serviços assis-
tenciais, para o apoio a crianças e adolescente, beneficiando
20 crianças e/ou adolescentes, cujo atendimento será realizado atra-
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vés deste SEGUNDO CONVENENTE, de acordo com o Plano
de Atendimento elaborado para a assinatura do presente instru-
mento, que passará a fazer parte integrante deste Convênio, inde-
pendentemente de transcrição.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S., durante
a vigência deste convênio, transferirá ao SEGUNDO CONVE-
NENTE, o valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) men-
sais, perfazendo um valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e
seiscentos reais), de acordo com o cronograma de desembolso es-
tabelecido no Plano de Atendimento e da disponibilidade orçamen-
tária e financeira do 1º CONVENENTE..

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste convênio correrão por con-
ta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.14 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade: 08.244.046.2.217 – Gestão das Ações do Programa

Rede de Abrigo
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

DA VIGÊNCIA

O presente convênio será publicado em extrato, no Diário Ofici-
al e os seus efeitos financeiros compreenderão o exercício finan-
ceiro de 2008, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Ter-
mo Aditivo, desde que solicitado e perfeitamente justificado.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Barreiras, 27 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
AMEC - AMPARO AO MENOR CARENTE

CNPJ nº 01.563.637/0001-59
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 016/2008

PRIMEIRO CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Aveni-
da Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO BAMBAM
CRECHE ESCOLA, inscrita no CNPJ sob nº 05.684.896/0001-
99, com sede à Rua Padre Anchieta, nº 204, Loteamento São Paulo,
município de Barreiras-Bahia, ora designado SEGUNDO CON-
VENENTE, neste ato representado por seu Presidente Roberto
Pereira da Silva Junior, CPF nº 001.734.825-03, RG nº 0881076040
SSP/BA, residente à Rua B, Casa 6, Recanto dos Pássaros, na
cidade de Barreiras-BA, na forma dos seus estatutos e ata de elei-
ção da presidência a este anexo, resolvem celebrar o presente Con-
vênio de acordo com autorização da Lei Municipal nº 659/2005,
como efetivamente o fazem, de acordo com as condições estabele-
cidas a seguir:

OBJETO:

O presente Convênio tem por objeto viabilizar, mediante ressarci-
mento de despesas, a execução dos Serviços Assistenciais de Ação
Continuada, para atendimento a crianças em creches, beneficiando
75 menores de dois a cinco anos, para o ano de 2008, cujo atendimen-
to será realizado através deste SEGUNDO CONVENENTE, em
conformidade com o Plano de Atendimento, elaborado para a assina-
tura do presente Convênio, que passará a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição.

Parágrafo Primeiro – São beneficiários deste convênio crianças
de zero a seis anos, atendidas em creches, pré-escolas e brinquedo-
tecas, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de
brincar, ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos
direitos dessas crianças.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da se-
guinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 –Gestão das Ativ. Fundo Mun. Assis-
tência Social - FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. durante a
vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE/ SEGUNDO
CONVENENTE, o valor de R$ 15.318,00 (quinze mil trezentos e
dezoito reais), em 12 (doze) parcelas mensais de até R$ 1.276,50
(hum mil duzentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos), para
atendimento mensal de 75 menores de dois a cinco anos, constantes
no Plano de Trabalho, vinculado à seguinte dotação orçamentária:

DO PRAZO:

O presente Convênio terá vigência de 22.10.2008 até 31.12.08, ten-
do seus efeitos retroativos a 01.01.08, podendo ser alterado e/ou
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EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 019/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – C.D.C.A., sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, CNPJ sob nº 63.079.057/0001-48, com
sede na cidade de Barreiras na Rua Marabá, nº 60 Barreirinhas,
Barreiras-Ba.

OBJETO:

O presente Convênio objetiva a execução dos serviços assis-
tenciais, para o apoio a crianças e adolescente, beneficiando
40 crianças e/ou adolescentes, cujo atendimento será realizado atra-
vés deste SEGUNDO CONVENENTE, de acordo com o Plano
de Atendimento elaborado para a assinatura do presente instru-
mento, que passará a fazer parte integrante deste Convênio, inde-

prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado e perfei-
tamente justificado dentro do seu prazo de validade.
FORO:

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para dirimir quais-
quer questões oriundas deste Instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas,
assinam o presente Convênio em 03 (três) vivas, de igual teor e
forma, na presença de 03 (duas) testemunhas para que produza
seus legais efeitos.

Barreiras, 22 de outubro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
ASSOCIAÇÃO BAMBAM CRECHE ESCOLA

CNPJ nº 05.684.896/0001-99
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

pendentemente de transcrição.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S., durante
a vigência deste convênio, transferirá ao SEGUNDO CONVE-
NENTE, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) men-
sais, perfazendo um valor total de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil
e duzentos reais), de acordo com o cronograma de desembolso
estabelecido no Plano de Atendimento e da disponibilidade orça-
mentária e financeira do 1º CONVENENTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste convênio correrão por con-
ta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.14 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade: 08.244.046.2.217 – Gestão das Ações do Programa

Rede de Abrigo
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

DA VIGÊNCIA

O presente convênio será publicado em extrato, no Diário Ofici-
al e os seus efeitos financeiros compreenderão o exercício finan-
ceiro de 2008, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Ter-
mo Aditivo, desde que solicitado e perfeitamente justificado.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Barreiras, 27 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
CENTRO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE – C.D.C.A.
CNPJ nº 63.079.057/0001-48

Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 015/2008

PRIMEIRO CONVENENTE: O MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS, pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Aveni-
da Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

SEGUNDO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PRO-
TEÇÃO AS CRIANÇAS POBRES, inscrita no CNPJ sob nº
13.898.036/0001-86, com sede à Rua do Matadouro, nº 297, muni-
cípio de Barreiras-Bahia, ora designado SEGUNDO CONVENEN-
TE, neste ato representado por sua Presidenta Minervina Maria
de Souza da Cunha , CPF nº 366.340.934-04, RG nº 378690604
SSP/BA, residente à 2ª Trav. São Francisco, nº 15, Sandra Regina,
na cidade de Barreiras-BA, na forma dos seus estatutos e ata de
eleição da presidência a este anexo, resolvem celebrar o presente
Convênio de acordo com autorização da Lei Municipal nº 659/2005,
como efetivamente o fazem, de acordo com as condições estabele-
cidas a seguir:

OBJETO:

O presente Convênio tem por objeto viabilizar, mediante ressar-
cimento de despesas, a execução dos Serviços Assistenciais de
Ação Continuada, para atendimento a crianças em creches, bene-
ficiando 82 menores de zero a seis anos, para o ano de 2008, cujo
atendimento será realizado através deste SEGUNDO CONVE-
NENTE, em conformidade com o Plano de Atendimento, elabora-
do para a assinatura do presente Convênio, que passará a fazer
parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri-
ção.

Parágrafo Primeiro – São beneficiários deste convênio crian-
ças de zero a seis anos, atendidas em creches, pré-escolas e brin-
quedotecas, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, o di-
reito de brincar, ações de socialização e de sensibilização para a
defesa dos direitos dessas crianças.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 –Gestão das Ativ. Fundo Mun. As-

sistência Social - FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S. durante
a vigência deste convênio, transferirá à ENTIDADE / SEGUNDO
CONVENENTE, o valor de R$ 16.747,68 (dezesseis mil setecen-
tos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em 12 (doze)
parcelas mensais no valor de R$ 1.395,64 (hum mil trezentos e
noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para atendi-
mento mensal de 82 menores de zero a seis anos, constantes no
Plano de Trabalho, vinculado à seguinte dotação orçamentária:

DO PRAZO:

O presente Convênio terá vigência de 22.10.2008 até 31.12.08,
tendo seus efeitos retroativos a 01.01.08, podendo ser alterado e/ou
prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado e perfei-
tamente justificado dentro do seu prazo de validade.

FORO:

Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras-Bahia, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste Instrumento.

E, por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas,
assinam o presente Convênio em 03 (três) vivas, de igual teor e
forma, na presença de 03 (duas) testemunhas para que produza
seus legais efeitos.

Barreiras, 22 de outubro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AS CRIANÇAS POBRES

Minervina Maria de Souza da Cunha
CPF nº 366.340.934-04

Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 021/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL
NOVA VIDA, sociedade civil de direito privado, sem fins lucrati-
vos, CNPJ sob nº 63.079.172/0001-12, com sede no Povoado de
Mucambo, Chácara Monte de Sião, s/nº, Barreiras-Ba.

OBJETO:

O presente Convênio objetiva a execução dos serviços assis-
tenciais, para o apoio a crianças e adolescente, beneficiando
40 crianças e/ou adolescentes, cujo atendimento será realizado atra-
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vés deste SEGUNDO CONVENENTE, de acordo com o Plano
de Atendimento elaborado para a assinatura do presente instru-
mento, que passará a fazer parte integrante deste Convênio, inde-
pendentemente de transcrição.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

O PRIMEIRO CONVENENTE, através do F.M.A.S., durante
a vigência deste convênio, transferirá ao SEGUNDO CONVE-
NENTE, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) men-
sais, perfazendo um valor total de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil
e duzentos reais), de acordo com o cronograma de desembolso
estabelecido no Plano de Atendimento e da disponibilidade orça-
mentária e financeira do 1º CONVENENTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste convênio correrão por con-
ta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.14 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade: 08.244.046.2.217 – Gestão das Ações do Programa

Rede de Abrigo
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

DA VIGÊNCIA

O presente convênio será publicado em extrato, no Diário Ofici-
al e os seus efeitos financeiros compreenderão o exercício finan-
ceiro de 2008, podendo ser alterado e/ou prorrogado mediante Ter-
mo Aditivo, desde que solicitado e perfeitamente justificado.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Barreiras, 27 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA

CNPJ sob nº 63.079.172/0001-12
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 237/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 253/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADO: DORIVAL BARBOSA SILVA , CPF:
385287115-87, com endereço à Rua Irmã Dulce, nº. 15 – Vila Dul-
ce – Barreiras-BA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação
de serviços de dedetização e desratização de Escolas Municipais,
através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, de acordo com as especificações presentes na solicitação
de Despesas, determinadas pelo Município CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o paga-
mento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Atividades do Ensi-
no Fundamental- FUNDEF 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor glo-
bal do presente contrato é de 6.720,00 (seis mil, setecentos e
vinte reais), correspondentes à prestação de serviço de dedetiza-
ção e desratização de Escolas Municipais, que serão pagos, pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO, mediante a apresentação
de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acordo com a
proposta de preço já aprovada.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a pres-
tação dos serviços.

§2º - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, lucro e outros quais-
quer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar
no fiel cumprimento deste instrumento.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para
substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabeleci-
do que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO: O referido contrato terá vigência imediata a par-
tir da data de sua assinatura até a prestação completa dos serviços.

FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba,
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para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, re-
nunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta os
legítimos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Barreiras, 21 de novembro de 2008

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
DORIVAL BARBOSA SILVA

CPF: 385287115-87
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF
Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida
Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

CONTRATADO: RONALDO CARDOSO VIEIRA se-
diada à Rua Floriano Peixoto, nº 722 - Bairro São Paulo CEP:
47.800-000 – Barreiras-BA

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a presta-
ção de serviços de manutenção e reparos em telhados de Escolas
Municipais de Barreiras, compreendendo mão-de-obra neces-
sária objeto deste Contrato, conforme Proposta e Planilha Orça-
mentária e demais especificações contidas no Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 255/2008 que, independentemente de trans-
crição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pa-
gamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Do-
tação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte e

Lazer.
Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Atividades do

Ensino Fundamental – FUNDEB 40%
Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pes-

soa Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O valor
do presente contrato é de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos
reais), que serão pagos conforme a entrega dos materiais.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta do CONTRATA-
DO já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e ou-
tros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham
a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§2º - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido
para substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando es-
tabelecido que esse intervalo de tempo não seja considerado para
efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO: O referido contrato terá vigência imediata a
partir da data de sua assinatura até a completa execução dos
serviços.

FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02
(duas) testemunhas, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA),  21 de novembro de 2008

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
RONALDO CARDOSO VIEIRA

CPF: 919.960.825-15
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº238//2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 254/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA
residente a Rua Taguatinga nº 113 - Bairro Vila Rica CEP: 47.800-
000 – Barreiras-BA

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação
de serviços de manutenção de bebedouros e ventiladores de ar em
Escolas Municipais de Barreiras, conforme Proposta e Planilha
Orçamentária e demais especificações contidas no Processo de
Dispensa de Licitação nº 254/2008 que, independentemente de trans-
crição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o paga-
mento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08.00 - Secretaria de Educação Cultura Esporte e
Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Atividades do Ensino
Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa
Física

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor do
presente contrato é de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
que serão pagos conforme a entrega dos materiais.

DO PRAZO: O referido contrato terá vigência imediata a par-
tir da data de sua assinatura até a completa execução dos serviços.

FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras(BA),  21 de novembro de 2008

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA

CPF: 865.365.915-34
Contratada

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 1043, de 08 de dezembro 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. Renata dos Santos Mendes, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0303810.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Renata dos Santos Mendes, CPF
711.278.365-87, RG 07.332.844-85 SSP/BA, filha de Renato Lo-
pes Mendes e Maria Izabel dos Santos Mendes, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Renata dos Santos Mendes
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1044, de 08 de dezembro 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. Iazalde Fernandes Carvalho, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0320188.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Iazalde Fernandes Carvalho, CPF
935.387.585-49, RG 08.103.081-93 SSP/BA filho de Flasio de Car-
valho Gomes e Adília Alves Fernandes Gomes, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iazalde Fernandes Carvalho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1045, de 08 de dezembro 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. Marcos Jerônimo de Araújo Medeiros,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0313165.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Marcos Jerônimo de Araújo Medeiros,
CPF 019.207.365-65, RG 09.692.215-09 SSP/BA filho de Geoval
Geronimo de Medeiros e Lucimar Gama de Araújo Medeiros, 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. O empossado 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcos Jerônimo de Araújo Medeiros
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1046, de 08 de dezembro 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. Joaney Tancredo Batista da Silva, aprova-
do no concurso público sob a inscrição 0301045.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Joaney Tancredo Batista da Silva, CPF
017.806.325-84, RG 12.745.992-88 SSP/BA filho de Elias Domin-
gos da Silva e Maria de Fátima Batista da 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. 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joaney Tancredo Batista da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1047, de 08 de dezembro 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. Taise de Oliveira Silva, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0300864.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Taise de Oliveira Silva, CPF 026.886.415-
22, RG 12.788.743-13 SSP/BA, filha de Antonio Candido da Silva e
Cecília Maria de Oliveira Silva, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada 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, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Taise de Oliveira Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1048, de 08 de dezembro 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. Diego de Matos Viana, aprovado no concur-
so público sob a inscrição 0319382.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Diego de Matos Viana, CPF 033.403.315-29,
RG 11.770.406-70 SSP/BA filho de Antonio Ferreira Viana Filho e
Maria de Matos Viana, oportunidade em que foi cientificado 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
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSA-
DO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Diego de Matos Viana
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1049, de 08 de dezembro 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. Lucelio Guimarães dos Santos, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0316561.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Lucelio Guimarães dos Santos, CPF
041.620.715-43, RG 13.791.269-24 SSP/BA filho de Alcione de
Almeida Santos e Maria dos Anjos Guimarães, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucelio Guimarães dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1051, de 08 de dezembro 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. Maiara da Silva Xavier, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0305128.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo 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. Maiara da Silva Xavier, CPF 034.169.225-
57, RG 13.639.439-60 SSP/BA, filha de João Pereira Xavier e
Marina Fernandes da Silva Xavier, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maiara da Silva Xavier
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1052, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Maria da Glória Mendonça Nogueira, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0313777.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Maria da Glória Mendonça Nogueira,
CPF 243.932.235-00, RG 03.013.205-35 SSP/BA, filha de Justino
Alves Mendonça e Eunice Maria Mendonça, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria da Glória Mendonça Nogueira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1053, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Maria José Monteiro dos Santos, aprova-
da no concurso público sob a inscrição 0315158.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Maria José Monteiro dos Santos, CPF
143.857.831-87, RG 07.617.733-55 SSP/BA, filha de Manoel Ri-
beiro dos Santos e Almira Monteiro dos Santos, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria José Monteiro dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1054, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Maria da Conceição Lourenço dos San-
tos, aprovada no concurso público sob a inscrição 0317666.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Maria da Conceição Lourenço dos San-
tos, CPF 495.663.855-87, RG 1.842.850 SSP/GO, filha de Manoel
Lourenço dos Santos e Gerônima Catarino da Cruz, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria da Conceição Lourenço dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1055, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais , a Srª. Diracy de Araújo Alcântara Pereira, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0307656.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Diracy de Araújo Alcântara Pereira,
CPF 426.813.755-68, RG 04.062.240-13 SSP/BA, filha de Jurandy
Rodrigues de Alcântara e Ana Rita de Araújo Alcântara, 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  Mu-
nicipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Diracy de Araújo Alcântara Pereira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1056, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Edna Ribeiro da Silva, aprovada no concur-
so público sob a inscrição 0300398.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Edna Ribeiro da Silva, CPF 014.492.775-
60, RG 07.181.394-29 SSP/BA, filha de Severiano da Silva Santia-
go e Helenita Ribeiro de Souza, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada 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, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edna Ribeiro da Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1057, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Rosangela Barbosa Kerber, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0309221.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Rosangela Barbosa Kerber, CPF
243.949.985-49, RG 05.272.754-84 SSP/BA, filha de Deocleciano
Rodrigues Barbosa e Durvalina da Silva Barbosa, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rosangela Barbosa Kerber
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1058, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Eliete Gomes dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0301931.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Eliete Gomes dos Santos, CPF
666.773.605-63, RG 05.048.856-26 SSP/BA, filha de Camilo Pe-
reira dos Santos e Joanita Gomes 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliete Gomes dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1059, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Inalda Gouveia Matos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0309636.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Inalda Gouveia Matos, CPF 729.823.145-
68, RG 08.040.659-93 SSP/BA, filha de Geraldo Izidoro da Silva e
Márcia Braz Gouveia, 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, 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  declarada EMPOSSA-
DA 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, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Inalda Gouveia Matos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1060, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Edizete Ribeiro da Silva, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0302738.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Edizete Ribeiro da Silva, CPF
970.532.445-04, RG 09.406.613-22 SSP/BA, filha de Severino da
Silva Santiago e Helenita Ribeiro 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edizete Ribeiro da Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1061, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais , a Srª. Sonha dos Santos Nogueira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0301292.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Sonha dos Santos Nogueira, CPF
959.430.055-87, RG 07.880.027-75 SSP/BA, filha de Sinval Perei-
ra dos Santos e Joana Soares dos Santos, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sonha dos Santos Nogueira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1062, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Maria Joaquinha de Souza de Abreu, apro-
vada no concurso público sob a inscrição 0301258.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Maria Joaquinha de Souza de Abreu,
CPF 698.503.215-04, RG 07.473.652-37 SSP/BA, filha de João Luiz
de Souza e Erondina Olinda de Sirqueira, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Joaquinha de Souza de Abreu
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1063, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Ildeni Rita da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0301946.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Ildeni Rita da Silva, CPF 399.638.961-20,
RG 1.015.759 SSP/BA, filha de Osvaldina Rita da Silva, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ildeni Rita da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1064, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Luzinete Rosa Alcântara Vieira, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0313639.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Luzinete Rosa Alcântara Vieira, CPF
005.151.715-90, RG 05.170.323-84 SSP/BA, filha de Deusdete
Rodrigues de Alcântara e Maria de Lourdes Rosa de Araújo, opor-
tunidade em que foi cientificada 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  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Luzinete Rosa Alcântara Vieira
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1065, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais , a Srª. Rita Peres da Costa, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0314631.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Rita Peres da Costa, CPF 600.520.905-
15, RG 5.548.588 SSP/BA, filha de Raimundo Maciel da Costa e
Francisca Peres da Costa, 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
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSA-
DA 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, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rita Peres da Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1066, de 08 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Auxiliar de Ser-
viços Gerais, a Srª. Silvania Batista dos Santos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0300209.

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 oitavo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologa-
do no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12
de maio de 2008, a Srª. Silvania Batista dos Santos, CPF
006.939.165-32, RG 09.406.521-70 SSP/BA, filha de Leusel Batis-
ta dos Santos e Maria da Conceição Rocha, 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, 08 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silvania Batista dos Santos
Empossada
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

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

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

Cleni Araujo
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Trabalhar o conhecimento, através da lei-
tura e escrita, em um processo envolvendo
alunos e professores, foi um dos objetivos
das Mostras de Conhecimento que aconte-

Mostras de Conhecimento movimenta
escolas municipais

FOTOS WASHINGTON LUIZ

ceu na semana passada, 04 e 05, em algumas
escolas da rede municipal de ensino.

A Escola Municipal Dr. Renato Gonçal-
ves, em sua segunda edição, trabalhou o tema
‘Rede de Conhecimento’, que trouxe para a
sala de aula uma reflexão sobre o ensino-
aprendizagem através de exposições de to-
dos os trabalhos realizados durante o ano,
com a inclusão de vários temas paralelos
como aniversário da cidade, costumes e fol-
clores regionais. Para a especialista em edu-
cação, Neide Regis, a II Mostra de Conheci-
mento fez com que a escola cumprisse a sua
função de ensino, pesquisa e extensão.

Durante a feira, os alunos jogaram xadrez,
reproduziram obras de grandes pintores e
conheceram um pouco da história do Brasil,
através de desenhos e textos, dentre outras
atividades.

Já com o tema ‘Ler é navegar no mundo
do conhecimento’, a Feira de Conhecimento

da Escola de 1º Grau do Povoado Baraúna,
abriu as portas para a comunidade. “Procu-
ramos destacar a integração e a mobilização
entre escola e comunidade, acreditando que
essa relação faz parte da construção do apren-
dizado”, disse a coordenadora pedagógica
Jane Aparecida Gomes.

Na oportunidade a escola apresentou os
projetos que tem desenvolvido ao longo do
ano letivo, envolvendo a leitura e temas soci-
ais, como o preconceito velado e a discrimi-
nação. “Com apresentações e atividades lúdi-
cas, envolvendo jogos educacionais, os alu-
nos demonstraram o conhecimento adquiri-
do ao logo do ano”, ressaltou a diretora da
escola, Laudenir Marques.

Participaram da feira, alunos da Universi-
dade Federal da Bahia - UFBA, através de uma
parceria firmada com a escola, com apresen-
tação e demonstração de experiências na área
de Física.

A Escola Municipal Renato
Gonçalves apresentou
trabalhos envolvendo arte,
música, história, entre
outros

Alunas da Escola
de 1º Grau do

Povoado
Baraúna jogando

xadrez


