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O Levantamento Rápido do Índice de In-
festação por Aedes aegypti - LIRAa, divul-
gado na última semana do mês de novem-
bro, 24, pelo Ministério da Saúde, revelou
que Barreiras é uma das cinco cidades, no
Estado da Bahia, com os menores índices
de infestação (abaixo de 1%), juntamente
com Feira de Santana, Lauro de Freitas, Tei-
xeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Para o sub-coordenador da Vigilância
Sanitária e Ambiental, Ubirajara Marques,
os índices são satisfatórios, porém, cada um
precisa fazer a sua parte. “Apesar do índi-
ce atual, se a comunidade não se envolver
na luta contra a dengue, daqui um mês, esse
quadro pode se reverter totalmente”, disse
o sub-coordenador, alertando para as ações
conjuntas com a comunidade.

Segundo pesquisa realiza pelo Ministé-
rio da Saúde, 98% dos entrevistados, mes-
mo tendo informação à respeito do Aedes
aegypti , não tomam nenhuma medida que
ocasione a eliminação do mosquito.

Barreiras contra a dengue
Preocupados com esses dados e

com o intuito de conscientizar a co-
munidade para o perigo da prolifera-
ção da dengue, a Coordenadoria de
Vigilância Sanitária e Ambiental tem
realizado uma série de mutirões nos
bairros da cidade. Nesta quarta e
quinta-feira, o mutirão acontecerá na
Vila Amorim, a fim de recolher obje-
tos como pneus, latas e garrafas –
objetos que podem servir como cria-
douros do mosquito.

Recentemente, foram capacitados
50 novos agentes de endemias, em-
possados através do último concurso
público do município, que já estão re-
alizando trabalhos de campo, como
vistoria e orientação às famílias.

Bahia – No Estado, 14 cidades
realizaram o levantamento. Do total,
cinco apresentam índices satisfatóri-
os (abaixo de 1% de infestação):
Barreiras, Feira de Santana, Lauro de
Freitas, Teixeira de Freitas e Vitória
da Conquista. Há seis cidades em si-
tuação de alerta, com índice de in-
festação entre 1% e 3,9%: Alagoi-
nhas, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro,
Simões Filho e Salvador.

O LIRAa apontou que há áreas
com risco de surto, como, por exem-
plo, em Ilhéus, onde alguns extratos
apresentam índice de infestação com
até 5,8% e em Salvador com até
12,2%.  Itabuna é um dos casos mais
preocupantes, com risco de surto
apresentado por um índice de infes-
tação de 16,5%, sendo considerado
o mais alto da Bahia.
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GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final entre os candidatos convocados no cargo de: ENFERMEIRO

Barreiras, 15 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final entre os candidatos convocados no cargo de: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Barreiras, 15 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 852, de 18 de novembro de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

Art.1º Excluir a Srª. Cátia do Vale dos Santos, aprovada no concurso público sob a inscrição 0304104, para o cargo de Assistente
Administrativa.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não
atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 874, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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 I,  a Srª. Dayanne Rosa de Oliveira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0318333.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível I, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Dayanne Rosa de Oliveira, CPF
012.811.295-69, RG 11.138.589-07 SSP/BA, filha de Valdemiro Neris
de Oliveira e Estelita Gessi Rosa de Oliveira, 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, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dayanne Rosa de Oliveira
Empossada

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

Nomeia Analista Ambiental

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Analista Ambi-
ental, a Srª. Jocilene Alves Barbosa, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0300718.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Analista Ambiental, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Jocilene Alves Barbosa, CPF 986.160.565-
72, RG 08.345.847-60 SSP/BA, filha de Bartholomeu Nepomuce-
no Barbosa e Valdete Alves Barbosa, oportunidade em que foi ci-
entificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossa-
da e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jocilene Alves Barbosa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 878, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Analista Ambiental

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 Analista Ambien-
tal, a Srª. Renata Cristina da Silva Costa Dâmaso, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0318397.

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 disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo dia do mês de novembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo
para a categoria de Analista Ambiental, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Renata Cristina da Silva Costa Dâmaso, CPF 751.375.775-
53, RG 07.661.613-40 SSP/BA, filha de Antônio Raimundo Barreto
Costa e Aparecida Donizete da Silva Costa, oportunidade em que foi
cientificada 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 administra-
ção 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 apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia 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, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Renata Cristina da Silva Costa Dâmaso
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 879, de 20 de novembro de 2008.

Altera membro do Conselho Municipal de Alimen-
tação Escolar, nomeado pela portaria 142/2007.

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,

Resolve:

Art. 1º - Substituir membro do Conselho Municipal de Alimenta-
ção Escolar, nomeado para o biênio 2007/2009, pela portaria 142/
2007:

Art.2º - A substituição a que se refere o artigo anterior será feita
da seguinte maneira:

A Titular e Representante do poder Executivo, Srª. Maria de Lour-
des Marques Cordeiro será substituída, pela Srª. Nora Olindina Au-
xiliadora Pedrosa Silva Bueno;

Art.3º - Os demais membros permanecem inalterados.
Art.4º- 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.5º- Esta portaria entra em vigor nesta, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 881, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Administrati-
va

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 Fiscali-
zação Administrativa, a Srª. Neumaci Silva Souza, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0314749.

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 Fiscalização Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Neumaci Silva Souza, CPF
873.214.405-91, RG 07.132.587-56 SSP/BA filha de Antônio Calixto
de Souza e Horacina Silva 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 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-
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drosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neumaci Silva Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 886, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Agente de Fiscalização Administrativa

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 Fiscali-
zação Administrativa, a Srª. Flávia Brito Miranda, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0319358.

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 Fiscalização Administrativa,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Flávia Brito Miranda, CPF
012.239.625-12, RG 09.995.531-86 SSP/BA filha de Gilmá Leolino
de Miranda e Ana Luiza de Brito, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública,
bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  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

Flávia Brito Miranda
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 975, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Na-
talino dos Santos Silva, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0320071.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Natalino dos Santos Silva, CPF 912.732.935-68, RG 08.581.994-
83 SSP/ BA, filho Antonio Neves da Silva e Maria dos Santos Silva,
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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Natalino dos Santos Silva
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 976, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Fran-
cisco dos Santos Lima, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0318332.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Francisco dos Santos Lima, CPF 180.503.955-53, RG 04.635.344-
50 SSP/ BA, filho de Pedro de Souza Lima e Justina dos Santos
Lima, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisco dos Santos Lima
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 977, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. De-
rismar de Oliveira dos Santos, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0303505.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Derismar de Oliveira dos Santos, CPF 013.590.495-17, RG
11.695.169-98 SSP/ BA, filho de José Oliveira e Joanita Alves dos
Santos, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Derismar de Oliveira dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 978, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Eli-
aldo Batista da Costa, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0314205.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Elialdo Batista da Costa, CPF 619.499.655-20, RG 05.680.152-
15 SSP/ BA, filho de Edson Gomes da Costa e Joana Batista, 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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elialdo Batista da Costa
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 979, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Mar-
cos Antonio Sales da Paz, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0306335.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Marcos Antonio Sales da Paz, CPF 023.233.815-98, RG
13.167.567-26 SSP/ BA, filho de José Ferreira da Paz e Maria
Luiza Sales da Paz, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcos Antonio Sales da Paz
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 980, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr.
Deusdeth da Silva Filho, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0304754.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Deusdeth da Silva Filho, CPF 874.571.055-49, RG 08.344.957-
40 SSP/ BA, filho de Desdeth Silva Paiva e Ninaura Cavalcante da
Silva, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Deusdeth da Silva Filho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 981, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Ce-
lio dos Santos Martins, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0317843.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Celio dos Santos Martins, CPF 974.806.225-20, RG 08.345.502-
70 SSP/ BA, filho de Jonas Francisco Martins e Zizélia dos Santos
Martins, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Celio dos Santos Martins
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 982, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Ulis-
ses de Souza de Lima, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0310275.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Ulisses de Souza de Lima, CPF 022.099.095-62, RG 09.532.208-
69 SSP/ BA, filho de João Batista de Lima e Maura de Souza de
Lima, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ulisses de Souza de Lima
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 983, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, a Srª. Rak-
lene Murad Xavier, aprovada no concurso público sob a inscri-
ção 0319858.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Raklene Murad Xavier, CPF 039.652.865-10 RG 14.844.768-67
SSP/BA, filha de Antonio Alves Murad e Neusa da Silva Xavier,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Raklene Murad Xavier
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 984, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. José
Ernandes Matos de Souza, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0314039.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
José Ernandes Matos de Souza, CPF 204.162.105-20, RG
09.307.844-72 SSP/ BA, filho de José de Souza e Maria Madalena
de Matos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao refe-
rido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impe-
dimentos 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Ernandes Matos de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 985, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Ose-
as Fernandes Ribeiro, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0318828.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Oseas Fernandes Ribeiro, CPF 033.077.185-09, RG 14.346.646-
19 SSP/ BA, filho de Osano Fernandes Ribeiro e Maria Lusdalma
de Souza Ribeiro, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Oseas Fernandes Ribeiro
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras11 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 17 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 837

PORTARIA GAB.  Nº 986, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia,  a Srª.
Neuza da Silva Xavier, aprovada no concurso público sob a ins-
crição 0308941.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Neuza da Silva Xavier, CPF 951.437.851-20 RG 42.608 SSP/TO,
filha de José Xavier de Sousa e Maria de Jesus 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  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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neuza da Silva Xavier
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 987, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Gil-
vanildo Pereira dos Santos, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0317154.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Gilvanildo Pereira dos Santos, CPF 032.351.115-57, RG
12.807.459-08 SSP/ BA, filho de Domingos Evaristo dos Santos e
Iracema Pereira dos Santos, 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gilvanildo Pereira dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 988, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Ma-
noel Aragão Vieira, aprovado no concurso público sob a inscrição
0317497.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Manoel Aragão Vieira, CPF 757.086.045-49, RG 08.345.659-78
SSP/ BA, filho de Bazilio Joaquim Vieira e Joana Sampaio Aragão,
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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Manoel Aragão Vieira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 989, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Noé
Batista de Mattos, aprovado no concurso público sob a inscrição
0306457.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Noé Batista de Mattos, CPF 407.366.440-91, RG 5.390.583 SSP/
BA, filho de Antonio de Matos e Licindira Batista de Matos, 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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Noé Batista de Mattos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 990, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. João
Batista Lima, aprovado no concurso público sob a inscrição
0302514.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
João Batista Lima, CPF 781.968.925-00, RG 07.189.595-74 SSP/
BA, filho de Albertino Batista Lima e Camerina da Costa Lima,
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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

João Batista Lima
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 991, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. José
Maria Barbosa de Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0309927.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
José Maria Barbosa de Oliveira, CPF 041.704.965-07, RG
11.937.386-60 SSP/ BA, filho de Bento Amaral de Oliveira e Eusa
Barbosa 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, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

José Maria Barbosa de Oliveira
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 992, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Clei-
dio Alves Romeiro, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0317208.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Cleidio Alves Romeiro, CPF 005.016.445-71, RG 11.775.681-44
SSP/ BA, filho de Manoel Alves Romeiro e Maria do Espírito Santo
Romeiro, 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. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Cleidio Alves Romeiro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 993, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Gil-
son de Sousa Resende, aprovado no concurso público sob a ins-
crição 0308532.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Gilson de Sousa Resende, CPF 892.501.331-20, RG 273.428
SEJSP/TO, filho de Simiao Tavares de Resende e Euza de Souza,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gilson de Sousa Resende
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 994, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Mi-
guel do Nascimento Ribeiro, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0311969.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Miguel do Nascimento Ribeiro, CPF 004.146.145-26, RG
09.740.500-08 SSP/BA, filho de Durvalino Alves Ribeiro e Maria
Clara do Nascimento Ribeiro, 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Miguel do Nascimento Ribeiro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 995, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Wal-
demar Gomes de Arimateia, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0320862.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Waldemar Gomes de Arimateia, CPF 959.469.345-20, RG
02.566.684-34 SSP/BA, filho de Bernardino Ferreira Arimateia e
Eliza Gomes de Arimateia, 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Waldemar Gomes de Arimatéia
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 996, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. An-
tonio Pereira de Santana, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0320037.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Antonio Pereira de Santana, CPF 550.110.475-04, RG
06.630.895-06 SSP/BA, filho de Manoel Pereira de Santana e Er-
melina Pereira de Santana, 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Antonio Pereira de Santana
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 997, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. El-
son Ferreira Ramos, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0317695.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Elson Ferreira Ramos, CPF 480.578.785-68, RG 4.287.452 SSP/
BA, filho de Dílson Evangelista Ramos e Niva Ferreira Ramos,
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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elson Ferreira Ramos
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 998, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Gil-
van Ribeiro de Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0307131.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Gilvan Ribeiro de Oliveira, CPF 012.617.795-33, RG 12.058.573-
11 SSP/BA, filho de Valdivino Santos de Oliveira e Aurenita  Ribei-
ro de Oliveira, oportunidade em que foi cientificado das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gilvan Ribeiro de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 999, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Mar-
celo de Jesus da Cunha, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0315004.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Marcelo de Jesus da Cunha, CPF 988.597.905-06, RG
08.588.224-07 SSP/BA, filho de Francisco Geraldo da Cunha e
Josefa de Jesus da Cunha, 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 cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcelo de Jesus da Cunha
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1000, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Jad-
son Delgado Rocha, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0318319.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Jadson Delgado Rocha, CPF 015.983.755-39, RG 09.408.737-
70 SSP/BA, filho de José Rocha e Maria Ivã Delgado Rocha, 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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almei-
da, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jadson Delgado Rocha
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1001, de 02 de dezembro de 2008.

Nomeia Vigia

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 Vigia, o Sr. Val-
dimar Gomes Amaro, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0303256.

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 segundo 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Valdimar Gomes Amaro, CPF 006.259.335-83, RG 09.344.059-
64 SSP/BA, filho de Edvaldo Candido Amaro e Hilda Horácio Go-
mes, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. O empossado 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, 02 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Valdimar Gomes Amaro
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1004, de 02 de dezembro de 2008.

Exonera, a pedido, Secretária Escolar do Cen-
tro Educacional Sagrado Coração de Jesus

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 c/c o Art.
25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão  de Secretária
Escolar do Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, a Srª Gi-
sele do Espírito Santo, lotada na Secretaria de Educação, com carga
horária de 40 horas.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma previs-
ta nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 1041, 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 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 Assistente Admi-
nistrativa , a Srª. Laize da Silva Praxedes, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300234.

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 oitavo 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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
a Srª. Laize da Silva Praxedes, CPF 010.882.515-95, RG 11.736.302-
28 SSP/BA, filha de Pedro Praxedes Filho e Maria Lucileide da Silva
Praxedes, 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 princípi-
os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, 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 Acú-
mulo 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

Laize da Silva Praxedes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1042, 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 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 Assistente Admi-
nistrativo, o Sr. Sanderson Harles Arruda Santana, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0308325.

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 oitavo 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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008,
o Sr. Sanderson Harles Arruda Santana, CPF 872.709.605-00,
RG 05.784.924-23 SSP/BA filho de Manoel Gonçalves de Santana e
Benildes Arruda Santana, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração 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

Sanderson Harles Arruda Santana
Empossado



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 20Barreiras - Bahia - quarta-feira, 17 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 837

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

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
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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

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
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FINAL DOS
CANDITADOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS PARA
O CARGO DE PROFESSOR IV – EDUCAÇÃO FÍSICA DE
ACORDO COM O EDITAL DE ABERTURA DE INSCRI-
ÇÕES, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de
suas atribuições legais, faz saber a Retificação do resultado dos
candidatos aprovados no Concurso Público da Prefeitura Munici-
pal de Barreiras para o cargo de Professor IV – Educação Física.
Por força das decisões judiciais nos processos numéricos: 1963245-
1/2008,1972699-3/2008 e 2110694-4/2008, procedeu-se à inclusão
das candidatas: Nara Elias Cristalino e Maria Célia Aleixo Villodre
e atribuiu a pontuação do título apresentado pelo candidato Stephen
Aires de Alencar Bento conforme decisões emanadas dos susos
processos.

Barreiras, 15 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA Nº 230/2008
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  248/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurí-
dica 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 representado por seu Prefeito Muni-
cipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: CHUBASCO ASSESSORIA E CONSULTO-
RIA NA ÁREA PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 07.790.244/0001-64, estabelecida à
Rua Vital soares, 40-A – Centro – Urucuca – Bahia, Cep. 45.680-000,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem ce-
lebrar o presente contrato de prestação de serviço, que se regerá pelas
seguintes cláusulas:

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de consultoria e asses-
soria técnica que a CONTRATADA se compromete a prestar à CON-
TRATANTE, no apoio à construção  e elaboração do Plano Local de
Habitação e Interesse Social, para a sede do Município de Barreiras,
com a execução das ações preparatórias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta da
seguinte dotação Orçamentária.

Órgão: 02.02.00 – Assessoria de Planejamento
Atividade: 04.122.002.2022 – Gestão das Atividades da ASPLAN
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CON-
TRATADA , o valor de R$ 55.722,00 (cinqüenta e cinco mil, setecen-

tos e vinte e dois reais), oriundos do repasse da Caixa Econômica
Federal e R$ 5.572,00 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais)
oriundos do Município sendo que o presente contrato pode ser classi-
ficado como inexigível de licitação, com fundamento no Artigo 25,
Inciso II, da Lei Federal Nº. 8.666/93, combinado com o Artigo 13 do
mesmo instrumento legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todas as despesas deverão ser pre-
viamente autorizadas pela CONTRATANTE, assim como a prestação
de contas de cada despesa fica sujeita à aprovação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Todas as despesas antecipadas pela
Contratada na execução do presente contrato, serão efetivamente re-
embolsadas após a prestação de contas à Contratante.

DO PRAZO:

O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura e
terá prazo de duração até 31 de dezembro 2008, podendo ser prorro-
gada pelas partes no seu final, se assim desejarem os contratantes.

FORO:

Elegem as partes, o foro da Comarca de Barreiras, com prejuízo
de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quais-
quer dúvidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados firmam o presente instrumen-
to em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas teste-
munhas, que também assinam para que passe a produzir os seus jurí-
dicos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 04 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
CHUBASCO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA

PÚBLICA LTDA
CNPJ nº 07.790.244/0001-64

Contratado

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 CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE IN-
TERNA Nº 244/08
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  261/2008

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-
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As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta
da seguinte dotação Orçamentária.

Unidade: 02.07 – Secretaria de Administração e Finanças
Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec.

de Administração e Finanças
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-

soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor da prestação do serviço é de R$ 28,00 (vinte e oito
reais) mensais por cada ponto de acesso de rede normal e de R$
140,00 (cento e quarenta reais) mensais por cada ponto de acesso
concentrador, a serem cobrados através de boleto bancário, com
vencimento no dia 22 de cada mês. A quantidade e os pontos de
acessos constam no ANEXO I –”Dados Técnicos Para o Cir-
cuito de Acesso” do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REDE INTERNA (SEDE).

DO PRAZO:

Este contrato vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir da
assinatura dos representantes, podendo ser rescindido a qualquer
momento pelo ASSINANTE mediante notificação com 60 (ses-
senta) dias de antecedência, sem qualquer ônus.

FORO:

Elegem as partes, para dirimir eventuais demandas resultantes
do presente instrumento, o Foro da cidade de Barreiras, Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegi-
ado que seja.

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o
presente em duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, e na
presença de testemunhas confirmatórias.

Barreiras, 28 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
ABASE-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE
SOFTWARES LTDA

CNPJ nº 07.572.699/0001-03
Contratado

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Arnaldo de Andrade

RG: 4.537.776

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por
seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: ABASE-SERVIÇOS DE TELECOMU-
NICAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZA-
ÇÃO DE SOFTWARES LTDA, sediada à Rua Pernambuco,
1097, Marília, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.572.699/0001-03,
Inscrição Estadual: 438.224.911.118, representada por seu sócio
administrador Olinto Manoel de Oliveira, brasileiro, solteiro, re-
ligioso, domiciliado em Marília, na Avenida Cristo Rei, 335, portador
do RG 4.262.155-SSP/SP e CPF/MF 636.181.098-49, doravante
denominada CONTRATADA,  pelo presente instrumento e na
melhor forma de direito, as partes celebram, entre si, contrato de
prestação de serviços de SCM - Serviços de Comunicação Multi-
mídia, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

DAS DEFINIÇÕES

Para os fins desse contrato, aplicam-se as seguintes definições:
I – PRESTADORA : pessoa jurídica autorizada pela ANATEL

que presta o SCM (Serviço de Comunicação Multimídia). A PRES-
TADORA é responsável, perante o ASSINANTE e a ANATEL,
pela execução e exploração do serviço. A PRESTADORA  será
integralmente responsável pela exploração e execução do serviço
perante o ASSINANTE, inclusive quanto ao correto funcionamen-
to da rede de ACESSO, mesmo que esta seja propriedade de ter-
ceiros, sendo-lhe garantido, neste caso, direito de regresso. A PRES-
TADORA também será responsável perante a ANATEL  pelo
correto funcionamento da rede de suporte à prestação do serviço,
inclusive nos casos em que esta seja propriedade de terceiros.

II – ASSINANTE: Pessoa física ou jurídica que tem vínculo
contratual com a PRESTADORA para fruição do SCM - Serviço
de Comunicação Multimídia.

DAS INFORMAÇÕES SOBRE A AUTORIZAÇÃO E A
ANATEL

O Ato nº 56.771, de 14 de Março de 2006, publicado no Diário
Oficial da União, Edição Número 53 de 17/03/2006, Ministério das
Comunicações Agência Nacional de Telecomunicações Conselho
Diretor, Processo n.º 53500.023031/2005, autoriza a ABASE –
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DESENVOLVI-
MENTO E COMERCIALIAÇÃO DE SOFTWARES LTDA.
a explorar o Serviço de Comunicação Multimídia, por prazo inde-
terminado, sem caráter de exclusividade, em âmbito nacional e in-
ternacional e tendo como área de prestação de serviço o território
nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO - Outras informações poderão ser
obtidas no endereço da Agência Nacional de Telecomunicações –
ANATEL, Autarquia Especial, com sede e Foro em Brasília/DF,
situada à SAUS Quadra 06, Bloco “H”, CEP: 70070-940, ou atra-
vés do endereço eletrônico: http://www.anatel.gov.br para consulta
ao Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (bibliote-
ca), ao Anexo à Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001, ou
através da Central de Atendimento da ANATEL: 0800 33 2001.

DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a prestação do serviço de “ACES-
SO” pela PRESTADORA  que consiste no provimento de acesso
da rede do cliente à rede internet nas modalidades de roteadores e
bridges.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE IN-
TERNA Nº 245/08
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  261/2008

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: ABASE-SERVIÇOS DE TELECO-
MUNICAÇÕES, DESENVOLVIMENTO E COMERCI-
ALIZAÇÃO DE SOFTWARES LTDA, sediada à Rua Per-
nambuco, 1097, Marília, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.572.699/
0001-03, Inscrição Estadual: 438.224.911.118, representada por
seu sócio administrador Olinto Manoel de Oliveira, brasilei-
ro, solteiro, religioso, domiciliado em Marília, na Avenida Cristo
Rei, 335, portador do RG 4.262.155-SSP/SP e CPF/MF
636.181.098-49, doravante denominada CONTRATADA,  pelo
presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes
celebram, entre si, contrato de prestação de serviços de SCM -
Serviços de Comunicação Multimídia, que se regerá pelas cláu-
sulas e condições seguintes:

OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de con-
figuração e monitoramento do backbone de uma Rede de Dados
Privada, com o mínimo de 50 (cinqüenta) pontos de rede e de 3
pontos concentradores formando o backbone da Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras (Rede Metropolitana). (backbone: Espinha dor-
sal de uma rede, geralmente uma infra-estrutura de alta velocidade
que interliga várias redes compostas por várias sub-redes). Os pontos
estão discriminados no ANEXO I e faz parte integrante desse con-
trato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta
da seguinte dotação Orçamentária.

Unidade: 02.07 – Secretaria de Administração e Finanças

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec.
de Administração e Finanças

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1) O valor da instalação é de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito
reais) por ponto de rede e de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
por cada ponto de rede concentrador que forma o backbone - (va-
lores únicos cobrado após efetivação do serviço funcionando).

2) O valor da prestação do serviço de Internet e de rede privada
totaliza, de cada ponto de rede, R$ 120,00 (cento e vinte reais)
mensais e de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) mensal por
cada ponto concentrador do backbone,  com vencimento no dia 22
de cada mês.

DO PRAZO:

Este contrato vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos, a partir da
assinatura dos representantes, podendo ser prorrogado na forma
prevista na Lei 8.666/93.

FORO:

As partes elegem o Foro da cidade de Barreiras/BA, como o
único competente para dirimir as questões decorrentes deste con-
trato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegia-
do que seja.

E por estarem de acordo, as partes, por meio de seus represen-
tantes legais, assinam o contrato em 03 (três) vias de igual teor e
valor, para um só efeito e na presença das testemunhas menciona-
das abaixo, produzir os seus efeitos, obrigando as partes e seus
cessionários ou sucessores a qualquer título.

Barreiras, 28 de novembro de 2008.

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
ABASE-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,

DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE
SOFTWARES LTDA

CNPJ nº 07.572.699/0001-03
Contratado

Testemunhas:

1._____________________________
Nome:Arnaldo de Andrade

RG: 4.537.776

2.______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 018/2008

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: JUNTA DE MISSÕES NA-
CIONAIS DA CONVÊNÇÃO BATISTA BRASILEIRA –
LAR BATISTA DAVID GOMES,  inscrita no CNPJ sob. nº
33.574.617/0001-70,  com sede à Estrada de São Desidério, Bairro
Antônio Geraldo, Caixa Postal 49, município de Barreiras-Bahia,
neste ato representada por seu diretor, Sr. Odilon Bernardes Ri-
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beiro, portadora do CPF. nº 268.374.637-72 e do RG. Nº 03036827-
8 IFP/DETRAN/RJ, residente no bairro Antonio Geraldo, saída para
São Desidério, ora designado SEGUNDO CONVENENTE, re-
solvem celebrar o presente Convênio de acordo com autorização
da Lei Municipal nº 659/2005, como efetivamente o fazem, de acordo
com as condições estabelecidas a seguir:

OBJETO:

O presente Convênio tem por objeto viabilizar, mediante res-
sarcimento de despesas, a execução dos Serviços Assistenciais
de Ação Continuada, para atendimento a crianças em creches,
beneficiando 10 menores de dois a cinco anos, para o ano de
2008, cujo atendimento será realizado através deste SEGUN-
DO CONVENENTE, em conformidade com o Plano de Aten-
dimento, elaborado para a assinatura do presente Convênio, que
passará a fazer parte integrante deste instrumento, independen-
temente de transcrição.

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$ 2.042,40 (Dois mil e quarenta e
dois reais e quarenta centavos), em 12 (doze) parcelas mensais de
até R$ 170,20 (cento e setenta reais e vinte centavos), para atendi-
mento mensal de 10 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,
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

___________________________________
JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS DA CONVÊNÇÃO

BATISTA BRASILEIRA – LAR BATISTA DAVID GOMES
CNPJ nº 33.574.617/0001-70

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 SERVIÇOS
Nº/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº /2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurí-
dica 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 representado por seu Prefeito Muni-
cipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA.

CONTRATADA: VANESSA GUEDES DE MOURA AGNES,
CNPJ 09.204.582/0001-00, situada à Rua Jéferson Silva, nº 70A, Boa
Vista – Barreiras, Bahia

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de ser-
viços com locação de carro limpa-fossa para atender a necessidades de
Escolas Municipais em Barreiras, no período de 30/11 à 30/12/2008
conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especificações
contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº 263/2008 que, inde-
pendentemente de transcrição, integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas para o pagamento
deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamen-
tária 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: 3.3.9.0.39.00 – Outros serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor global do
presente contrato é de R$ R$ 7.966,70 (sete mil, novecentos e ses-
senta e seis reais e setenta centavos) por 133 (cento e trinta e três)
carradas, que será pago pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO.

DO PRAZO: O prazo do contrato será de conclusão total das 133
(cento e trinta e três) carradas contratadas, em conformidade com as
solicitações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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

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

Barreiras, 10 de dezembro de 2008

____________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________________
VANESSA GUEDES DE MOURA AGNES

CNPJ nº 09.204.582/0001-00
Contratado

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 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 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 Assistente Admi-
nistrativo , o Sr. Diego de Matos Viana, aprovado no concurso pú-
blico 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 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 oitavo 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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Ofi-
cial 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, di-
reitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-

os norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acú-
mulo 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

Diego de Matos Viana
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-
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EDITAL

O MUNICIPIO DE BARREIRAS, por sua Procuradora Geral, Presidente
da Comissão de Regularização Fundiária, faz saber a todos os interessados,
inclusive aos incertos e não sabidos, que as pessoas abaixo identificadas
e qualificadas, em procedimento administrativo requereram ao Poder
Executivo Municipal a regularização fundiária dos imóveis que possuem,
pretendendo receber outorga de título dominial de área que respectivamente
detêem a posse, na zona urbana deste município, respaldados na Lei nº.549/
01, pelo que, o Município de Barreiras ARRECADA os bens imóveis adiante
individualizados, identificados e que ainda não seja de sua propriedade e
INCORPORA os referidos imóveis ao seu patrimônio para os fins previstos
na Lei Municipal nº. 549 de 18 de dezembro de 2001.

Todos aqueles que tiverem direitos ou interesses que possam ser
violados pela pretensão dos requerentes, poderão, no prazo de cinco dias,
contados da publicação do presente edital, opor impugnação fundada,
junto ao respectivo processo administrativo, através de petição dirigida
ao Prefeito do Município.

E para que chegue ao conhecimento de todos e não seja alegada ignorância,
vai o presente edital publicado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
bem como no mural da Prefeitura Municipal de Barreiras, na sede do Poder
Legislativo e no átrio do Fórum Tarcílio Vieira de Melo.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0050
Helenita Lemos dos Santos, maior, brasileira, solteira, portadora do RG

nº. 08981269-75, CPF nº. 952.220.815-91, do terreno medindo 9,90 m de
frente, por 23,85 m do lado direito, por 23,85 m do lado esquerdo, por 9,90
m no fundo, situado na Rua Ayrton Sena, quadra 26, lote 06, bairro Santa
Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 16, a frente com a Rua
Ayrton Sena, ao lado esquerdo com o lote 05 e ao lado direito com o lote
07, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0051
Alessandra Sarmento Moura, maior, brasileira, solteira, portadora do

RG nº. 0914809300, CPF nº. 994.687.515-20, do terreno medindo 8.55 m de
frente, por 35,50 m do lado direito, por 35,50 m do lado esquerdo, por 8,80
m no fundo, situado na Rua São Jorge, quadra 06, lote P/08/12/14, bairro
Morada Nova, que se confronta aos fundos com o lote 08, à frente com a
Rua São Jorge, ao lado esquerdo com partes dos lotes 10 e 12 e ao lado
direito com parte dos lotes 10/12/14, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0055
Orlando Murcia Gomes Junior, maior, brasileiro, solteiro, portador do

RG nº. 547326548 SSP/BA, CPF nº. 004.011.248-94, do terreno medindo
24.00 m de frente, por 74,00 m do lado direito, por 74,50 m do lado esquerdo,
por 1,00 m no fundo, situado na Rua VLA 02, quadra H, lote NI, bairro
Maria Percília IV, que se confronta aos fundos com a Trav. 105, a frente
com a Rua VLA 2, ao lado direito com a Viação Cidade de Barreiras  e ao
lado esquerdo com a Rua 105, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0056

José Silva Guimarães, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.
1.942.989, CPF nº. 269.184.555-91, do terreno medindo 10,80 mts de frente,
por 24,30 mts do lado direito, por 24,30 mts do lado esquerdo, por 10,80 mts
no fundo, situado na Rua Cassimiro de Abreu, quadra 01, lote 23, bairro
Santa Luzia, que se confronta a frente com a Rua Cassimiro de Abreu, aos
fundos com o lote 24, ao lado esquerdo com o lote 22 e ao lado direito com
a Rua D, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0058
Maria Lucia Policarpo Oliveira, maior, brasileira, casada, portadora

do RG nº. 6245724, CPF nº. 599.321.804-59, do terreno medindo 8.00 mts de
frente, por 33.00 mts do lado direito, por 33.00 mts do lado esquerdo, por
7.50 mts no fundo, situado na Rua Madre Eugenia Ravasco, quadra 67,
lote 04, bairro Santa Luzia, que se confronta ao lado direito com o lote 05,
ao lado esquerdo com os lotes 01. 02 e 03, aos fundos com a Rua da Igreja
e a frente com a Rua Madre Eugenia Ravasco, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0060
Albino Apóstolo Sena, maior, brasileiro, portador do RG nº. 1.608.290,

CPF nº. 582.666.075-91, do terreno medindo 6.00 mts de frente, por 19.00
mts do lado direito, por 19.00 mts do lado esquerdo, por 6.00 mts no fundo,
situado na Rua João Paulo Rodrigues, quadra 22, lote 01, bairro Santa
Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 13, a frente com a Rua João
Paulo Rodrigues, ao lado Esquerdo com o lote 02 e ao lado direito com a
Rua Santa Luzia, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0065
Carlos Dean Silva Oliveira, maior, brasileiro, casado, portador do RG

nº. 03030513-61, CPF nº. 486.786.600-00, do terreno medindo 10.00 mts de
frente, por 12.00 mts do lado direito, por 12.00 mts do lado esquerdo, por
10.00 mts no fundo, situado na Rua F, quadra 05, lote 25, bairro Vila Nova,
que se confronta a frente com a Rua F, aos fundos com o lote 36, ao lado
direito com o lote 23 e ao lado esquerdo com o lote 27, zona urbana deste
município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0072
Helvécio Bruno Sá Teles, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.

07424496-72, CPF nº. 898.961.305-15, do terreno medindo 10.00 mts de frente,
por 25.00 mts do lado direito, por 25.00 mts do lado esquerdo, por 10.00 mts
no fundo, situado na Rua Vereador Aguinaldo Pereira, quadra 39, lote 24,
bairro Santa Luzia, que se confronta aos fundos com os lote 11 e 12, a
frente com a Rua Vereador Aguinaldo Pereira, ao lado esquerdo com o lote
23 e ao lado direito com os lotes 25 e 27, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0091
Arnaldo Sardeiro de Oliveira , maior, brasileiro, viúvo portador do RG

nº. 1631-014, CPF nº. 258.236.125-91, do terreno medindo 11.60 mts de frente,
por 13.30 mts do lado direito, por 13.30 mts do lado esquerdo, por 11.60 mts
no fundo, situado na Avenida Castelo Branco, quadra 51, lote 30, bairro
Santa Luzia, que se confronta, aos fundos com o lote 31, frente com a
Avenida Castelo Branco, ao lado esquerdo com a Rua Vila Lobos e ao lado
direito com o lote 18, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0094
Adão Alves dos Santos maior, brasileiro, viúvo, portador do RG nº.

6030093, CPF nº. 168.260.865-49, do terreno medindo 10.00 mts de frente,
por 25.00 mts do lado direito, por 25.00 mts do lado esquerdo, por 10.00 mts
no fundo, situado na Rua Estrela do Oeste, quadra 36, lote 11, bairro Santa
Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 21, a frente com a Rua
Estrela do Oeste, ao lado esquerdo com a Rua 269 e ao lado direito com o
lote 10, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0097
Nei Gonçalves de Araujo, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.

18330162 A SSP/GO, CPF nº. 509.899.101-30, do terreno medindo 10.00 mts
de frente, por 25.00 mts do lado direito, por 25.00 mts do lado esquerdo, por
9.70 mts no fundo, situado na Rua dos Imigrantes, quadra 53, lote 25,

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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bairro Santa Luzia III, que se confronta a frente com a Rua dos Imigrantes,
aos fundos com o lote 28, ao lado direito com o lote 24 e ao lado esquerdo
com o lote 27, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0109
Paulo César Melo Monteiro, maior, brasileiro, casado, portador do RG

nº. 11142371-67 SSP/BA, CPF nº. 284.313.323-87, do terreno medindo 12,00
mts de frente, por 23,30 mts do lado direito, por 26,00 mts do lado esquerdo,
por 13,20 mts no fundo, situado na Rua Gerino Vieira de Carvalho, quadra
50, lote 01, bairro Santa Luzia, que se confronta aos fundos com os lotes 16
e 18, a frente com a Rua Gerino Vieira de Carvalho, ao lado esquerdo com o
lote 02 e ao lado direito com a Rua da Feira, zona urbana deste município.

Processo Administrativo Regularização Fundiária nº. 0110
Diomar Alves Vasco, maior, brasileira, solteiro, portadora do RG nº.

3.143.656, CPF nº. 317.852.395-20, do terreno medindo 10.00 mts de frente,
por 25.00 mts do lado direito, por 25.00 mts do lado esquerdo, por 10.00 mts
no fundo, situado na Rua Maria Queiroz, quadra 83-A, lote 13, bairro Centro,
que se confronta aos fundos com o lote SD, a frente com a Rua Maria
Queiroz, ao lado direito com o lote 12 e ao lado esquerdo com o lote 14,
zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.00112
Amilton Arnaldo da Silva, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.

2.548.989, CPF nº. 331.571.975-68, do terreno medindo 10.00 mts de frente,
por 39.80 mts do lado direito, por 40.10 mts do lado esquerdo, por 7.30 mts
no fundo, situado na Rua Pindorama, quadra 06, lote 10, bairro Santa Luzia,
que se confronta aos fundos com o lote 01, a frente com a Rua Pindorama,
ao lado esquerdo com os lotes 05 e 11 e ao lado direito com os lotes 02, 03
e 04, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0113
Valdelice Freitas Borges da Silva, maior, brasileira, casada, portadora

do RG nº. 05823621-05, CPF nº. 620.569.135-34, do terreno medindo 6,00
mts de frente, por 23,00 mts do lado direito, por 23,00 mts do lado esquerdo,
por 6,00 mts no fundo, situado na Rua Luis Carlos Pires Porto, quadra 01,
lote 21, bairro Santa Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 07,
frente com a Rua Luis Carlos Pires Porto, ao lado esquerdo com o lote 22 e
ao lado direito com o lote 20, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0117
Urandy Lacerda Alves, maior, brasileiro, solteiro, portador do RG nº.

07868692 SSP/BA, CPF nº. 418.253.495-68, do terreno medindo 12.00 m de
frente, por 40.00 m do lado direito, por 40.00 m do lado esquerdo, por 12.00
m no fundo, situado na Rua Zumbi, quadra K, lote 10, bairro Santa Luzia,
que se confronta aos fundos com o lote 09, a frente com a Rua Zumbi, ao
lado esquerdo com o lote 12 e ao lado direito com o lote 08, zona urbana
deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0121
Ednalvo Soares de Oliveira, maior, brasileiro, solteiro, portador do RG

nº. 11492828 27, CPF nº. 564462091-34, do terreno medindo 5.00 mts de
frente, por 30.00 mts do lado direito, por 30.00 mts do lado esquerdo, por
5.00 mts no fundo, situado na Rua 12, quadra 13, lote 12 PARTE, bairro Bela
Vista, que se confronta ao lado esquerdo com o lote 13, ao lado direito com
parte do lote 12, a frente com a Rua 12 e aos fundos com o lote 03, zona
urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0138
Juscelino Barbosa Pereira, maior, brasileiro, casado, portador do RG

nº.04566974-03, CPF nº. 445.170.095-72, do terreno medindo 12,75 mts de
frente, por 22,00 mts do lado direito, por 29,20 mts do lado esquerdo, por
13,00 mts no fundo, situado na Rua José Bonifácio, quadra 04, lote 02,
bairro JK, que se confronta a frente com a Rua José Bonifácio, ao lado
direito com o LOTE 02 PARTE, ao lado esquerdo com a Vila Brasil e aos
fundos com a Vila Brasil, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0141
Josimar Pereira da Silva, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.

0869977261 SSP/BA, CPF nº. 930.959.445-15, do terreno medindo 10.00 mts
de frente, por 25.00 mts do lado direito, por 25.00 mts do lado esquerdo, por
9.50 mts no fundo, situado na Rua Francisco Rocha Belém, quadra 11, lote
13, bairro Santa Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 02, a frente
com a Rua Francisco Rocha Belém, ao lado esquerdo com o lote 12 e ao
lado direito com o lote 14, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0145
Milton dos Santos Plato, maior, brasileiro, casado, portador do RG nº.

063632278-06, CPF nº. 204.170.045-91, do terreno medindo 12,00 mts de
frente, por 12,30 mts do lado direito, por 12,30 mts do lado esquerdo, por
12,00 mts no fundo, situado na Rua São Luiz, quadra 48, lote 18 PARTE,
bairro Santa Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 17, a frente
com a Rua São Luiz, ao lado esquerdo com  o lote 01 e ao lado direito com
a outra PARTE do lote 18 , zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0146
Francisco Pereira de Souza, maior, brasileiro, casado, portador do RG

nº. 03460065-54, CPF nº. 341476915-87, do terreno medindo 7,56 mts de
frente, por 13,88 mts do lado direito, por 13,88 mts do lado esquerdo, por
7,56 mts no fundo, situado na Rua “C”, quadra 03, lote 50, bairro Vila Nova,
que se confronta aos fundos com o lote 07, a frente com a Rua “C”, ao lado
esquerdo com o lote 52 e ao lado direito com o lote 48 , zona urbana deste
município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº. 0147
Luiz dos Santos, maior, brasileiro, viúvo, portador do RG nº. 4342826,

CPF nº. 390.309.905-76, do terreno medindo 11,00 mts de frente, por 25,00
mts do lado direito, por 25,00 mts do lado esquerdo, por 11,00 mts no
fundo, situado na Rua Francisco Rocha Belém, quadra 37, lote 14, bairro
Santa Luzia, que se confronta aos fundos com o lote 04, a frente com a Rua
Francisco Rocha Belém, ao lado esquerdo com o lote 15 e ao lado direito
com o lote 13 , zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0149
Maria Regis Porto, maior, brasileira, solteiro, portador do RG nº.

12633658-09, CPF nº. 268733895-87, do terreno medindo 24.00 mts de frente,
por 60.15 mts do lado direito, por 41.10 mts do lado esquerdo, por 12.95 mts
no fundo, situado na Rua Travessa Senhor dos Aflitos, quadra 13, lote NI,
bairro Maria Percília, que se confronta aos fundos com Flávio Luiz da
Rocha Souza, a frente com a Travessa Senhor dos Aflitos, ao lado direito
com o Hospital Eurico Dutra e ao lado esquerdo com o lote 11, zona urbana
deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0164
José Gonçalo Sandes, maior, casado, portador do RG nº. 01662461 07,

do terreno medindo 5,75 mts de frente, por 20.00 mts do lado direito, por
20.00 mts do lado esquerdo, por 5,75 mts de fundo, situado na Rua Nova
Brasília, nº. 471, lote 43, quadra 18, bairro Vila Brasil, que se confronta a
frente com a Rua Nova Brasília,  fundo com o lote 06, lado direito com o lote
42 e lado esquerdo com o lote 44, zona urbana deste município.

Processo Administrativo de Regularização Fundiária nº.0170
Valdelício Moreira da Silva Júnior, maior, viúvo, portador do RG nº.

04448375-90, do terreno medindo 7,00 m de frente, por 9,60 m do lado
direito, por 7,00 m do lado esquerdo, por 7,00 m de fundo, situado na Rua
Marechal Deodoro, nº. 1.187, lote 31, quadra 02, bairro Vila Brasil, que se
confronta a frente com a Rua Marechal Deodoro, fundo com o lote 36, lado
direito com o lote 32 e lado esquerdo com o lote 30, zona urbana deste
município.

Leonina Pamplona Pimentel
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária


