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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na última segunda-feira, 29, o prefeito
Saulo Pedrosa e funcionários, inauguraram,
na Universidade Estadual da Bahia – Uneb
(campus IX), uma obra de pavimentação
asfáltica, fruto de um Convênio de Coope-
ração Técnica, firmado entre a Prefeitura e
a universidade no mês de agosto.

A prefeitura disponibizou 87 toneladas de
emulsão, para a pavimentação interna, in-
cluindo as vias de acesso e o estacionamento
da universidade. “É uma satisfação imensa
encerrar esse mandato com a inauguração
dessa obra. Na minha gestão, eu sempre
priorizei e defendi a educação, a parceria
com a Uneb, só reforça esse compromis-
so”, ressaltou o prefeito.

O diretor do campus e professor Joa-
quim Soares Neto, agradeceu ao prefei-
to, pela concretização desse projeto aco-
lhido com muito empenho pela prefeitu-
ra. “A universidade se sente agradecida.
Essa é uma obra feita a quatro mãos –
uneb e prefeitura. Essa parceria não me
estranha, uma vez que acompanhei a ges-
tão do prefeito atual e sei o tamanho do

Prefeitura asfalta acesso interno da Uneb

seu compromisso com a educação”, disse
o professor.

Na oportunidade, o diretor fez referên-
cia às realizações dessa gestão, envolven-
do a educação, mencionando a chegada
da Universidade Federal da Bahia –
UFBA e a construção do Colégio Munici-

Com emoção
e muita música, a
Banda Municipal
26 de Maio ho-
menageou o pre-
feito Saulo Pe-
drosa, no último
dia 23, terça-fei-
ra, no pátio da
Prefeitura. A ce-
rimônia foi uma
das formas que a
banda encontrou
de agradecer ao prefeito por todo o in-
centivo dado, durante a sua gestão. Entre
esses a bolsa-de-estudo que cada músico
recebe mensalmente.

“Esse momento é histórico, nunca a
banda foi tão incentivada como agora.

Banda 26 de Maio homenageia prefeito

pal Padre Vieira.
A pró-reitora de extensão, Adriana

Mármore, ressaltou os benefícios da par-
ceria, “Para a universidade a parceria só
veio trazer benefícios, melhorando a in-
fra-estrutura e a qualidade de vida dos
nossos alunos”, disse.

Essa motivação
tem causado gran-
des mudanças e
somos gratos ao
prefeito por elas”,
disse o prefessor
Gilvan Ferreira dos
Santos.

O prefeito
agradeceu a home-
nagem, ressaltando
a importância da
Escola Municipal

de Música Antonino Sampaio, fundada em
sua gestão em 1990, bem como o cresci-
mento da banda. “Espero que a banda con-
tinue crescendo e que as futuras gestões
possam dar continuidade a esse incentivo”,
disse o prefeito.

Banda 26 de Maio entrega placa de agradeci-
mento ao prefeito

Saulo Pedrosa, Adriana Marmori, Joaquim Neto e Durval Nunes durante descerramento da placa
inaugural da melhoria do acesso da Uneb
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 1267, de 19 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Celia Marta dos Santos Souza, aprovada no concurso pú-
blico sob a inscrição 0315984.

Art.2ºFica 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 décimo Nono 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 catego-
ria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Muni-
cípio de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Celia Marta
dos Santos Souza, CPF 603.251.861-20, RG 05.942.394-35 SSP/BA, filha de
Jose Francisco de Souza e Maria Natividade dos Santos Souza, oportuni-
dade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 19 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Celia Marta dos Santos Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1268, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços

PORTARIA GAB.  Nº 1269, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Elane Cristina de Souza Carmo, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0306536.

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

Gerais, a Srª. Dilma Moreira Alves, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0306536.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Segundo dia do mês de dezembro 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Dilma
Moreira Alves, CPF 550.083.055-49, RG 4.924.981 SSP/BA, filha de Francisco
Alves Filho e Maria Moreira Alves, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Dilma Moreira Alves
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1270, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Eliane Jose dos Santos, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0308047.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Eliane Jose dos Santos, CPF 020.541.475-32, RG 12.788.270-72 SSP/BA,
filha de Maria Jose dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de 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 empossada e por duas

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Elane Cristina de Souza Carmo, CPF 022.571.155-97, RG 11.773.306-79
SSP/BA, filha de Crispiniano do Carmo Luiz e Maria Souza Carmo, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elane Cristina de Souza Carmo
Empossada

testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliane Jose dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1271, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Elissandra rocha dos Santos, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0301789.

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 Segundo dia do mês de dezembro 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 catego-
ria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Muni-
cípio de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elissandra
rocha dos Santos, CPF 974.824.635-34, RG 1.972.812 SSP/DF, filha de José
Cardoso dos Santos e Maria Rocha dos Santos, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elissandra rocha dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1272, de 22 de Dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
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PORTARIA GAB.  Nº 1273, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Francisca Pereira da Silva Bezerra, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0309154.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-

PORTARIA GAB.  Nº 1274, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Marinete Maria de Souza Nunes, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300798.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Marinete Maria de Souza Nunes, CPF 004.143745-41, RG 07.880.018-84
SSP/BA, filha de Jovenal Jose de Souza e Elgina Maria de Souza, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marinete Maria de Souza Nunes
Empossada

no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Evany Maria dos Santos, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0306294.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Evany Maria dos Santos, CPF 007.374.205-88, RG 08.903.535-65 SSP/BA,
filha de Avelino Olimpio dos Santos e Nercina Maira de Jesus, oportunida-
de em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Evany Maria dos Santos
Empossada

da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Francisca Pereira da Silva Bezerra, CPF 639.464.675-04, RG 1.611.076
SSP/DF, filha de Argemiro Pereira da Silva e Maria Rodrigues de Paiva
Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada
EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de 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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisca Pereira da Silva Bezerra
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1275, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Maria Anita Moreira Ninos, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0308047.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Maria Anita Moreira Ninos, CPF 757.176.035-68, RG 06.775.520-84 SSP/
BA, filha de Geraldo Dias Ninos e Custodia Moreira Ninos, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Anita Moreira Ninos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1276, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Jaciara Gomes Pereira, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0301899.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Jaciara Gomes Pereira, CPF 005.608.075-11, RG 08.733.127-67 SSP/BA,
filha de Geroncio dos Santos Pereira e Maria de Fátima Gomes Pereira,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jaciara Gomes Pereira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1277, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Maria Clene Pereira Ramos, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0300641.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Maria Clene Pereira Ramos, CPF 996.487.765-04, RG 10.123.723-59 SSP/
BA, filha de Estelito Ramos e Joana Pereira Ramos, 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 administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
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PORTARIA GAB.  Nº 1279, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-

PORTARIA GAB.  Nº 1280, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Odelisa Castro de Oliveira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0309546.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.

PORTARIA GAB.  Nº 1278, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Maria Amélia Mendes de Souza, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0302895.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Maria Amélia Mendes de Souza, CPF 908.903.615-68, RG 03.059.726-93
SSP/BA, filha de Nailton Mendes de Sales e Olindina Gualberto dos San-
tos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada
EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de 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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Amélia Mendes de Souza
Empossada

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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Clene Pereira Ramos
Empossada

pio de Barreiras, resolve:
Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços

Gerais, a Srª. Nildete Carvalho dos Santos, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0304891.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Nildete Carvalho dos Santos, CPF 945.998.075-91, RG 02.780.930-78 SSP/
BA, filha de João Carvalho e Julieta Carvalho, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nildete Carvalho dos Santos
Empossada
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Odelisa Castro de Oliveira, CPF 551.971.595-53, RG 1.522.336 SSP/BA,
filha de José Miguel de Oliveira e Anália Batista de Oliveira, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Odelisa Castro de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1281, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Rosilândia Miranda da Silva, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0313373.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Rosilândia Miranda da Silva, CPF 008.266.671.71, RG 2.308.383 SSP/PI,
filha de Pacífico Gonçalves de Miranda e Francisca Gonçalves da Silva,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rosilândia Miranda da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1282, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Zildene Ferreira de Souza, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0312686.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Zildene Ferreira de Souza, CPF 698.370.825-34, RG 07.102.895-10 SSP/BA,
filha de João Batista Ferreira e Doralice Cardoso Ferreira, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Zildene Ferreira de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1283, de 19 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, o Sr. Mauricio Uelder Pereira dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0301838.

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-
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PORTARIA GAB.  Nº 1285, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica em Radiologia

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnica em Radiologia, a
Srª. Uilma Pereira da Cruz, aprovada no concurso público sob a inscrição
0319405.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Segundo dia do mês de dezembro 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 Técnica em Radiologia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Uilma
Pereira da Cruz, CPF 007.354.525-20, RG 10.060.915-56 SSP/BA, filha de
Ulissis Ângelo da Cruz e Joana Pereira da Cruz, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Uilma Pereira da Cruz
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1284, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Raimunda Nunes Xavier, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0301733.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Raimunda Nunes Xavier, CPF 019.604.125-23, RG 13.497.013-60 SSP/BA,
filha de Enedias Gonçalves Xavier e Nair Nunes Xavier, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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

ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Mauricio Uelder Pereira dos Santos, CPF 018.362.105-07, RG 13.151.031-
25 SSP/BA, filho de Francisco Casimiro dos Santos e Edinice Antunes
Pereira dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A
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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mauricio Uelder Pereira dos Santos
Empossado

vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Raimunda Nunes Xavier
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1286, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnico em Radiologia

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em Radiologia, o
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Sr. Elder Pereira de Souza, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0309165.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Elder
Pereira de Souza, CPF 012.259.575-08, RG 08.356.971-50 SSP/BA filho de
Antonio Alves de Souza e Gislene Pereira de Souza, oportunidade em que
foi cientificado 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 administração públi-
ca, 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 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 em-
possado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elder Pereira de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1287, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnico em Radiologia

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnico em Radiologia, o
Sr. Fabio Ferreira de Carvalho, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0303815.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Técnico em Radiologia, homologado no Diário Oficial do

Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Fabio
Ferreira de Carvalho, CPF 297.666.478-10, RG 36.671.524-0 SSP/SP filho
de Joaquim Ferreira de Carvalho e Maria Nilda Ferreira Carvalho, oportuni-
dade 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 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 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 em-
possado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabio Ferreira de Carvalho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1288, de 22 de dezembro de 2008.

Nomeia Enfermeira

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Enfermeira, a Srª. Silma-
ra Regina Grisa, aprovada no concurso público sob a inscrição 0307228.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Enfermeira, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Silmara Regina
Grisa, CPF 006.850.249-46, RG 7.345.789-0 SSP/PR, filha de Laurindo Grisa
e Dalva Maria Grisa, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A
empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração
de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silmara Regina Grisa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1291, de 22 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 atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
va, a Srª. Naiade da Câmara Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0301203.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Naiade da Câmara Silva, CPF 022.955.115-77, RG 11.319.935-00 SSP/BA,
filha de Reginaldo Gonçalves Silva e Cleuci Tavares da Câmara Silva, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-

PORTARIA GAB.  Nº 1289, de 22 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 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Vigia, o Sr. Silvio dos
Santos Ferraz, aprovado no concurso público sob a inscrição 0301014.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Vigia, homologado no Diário Oficial do Município de Bar-
reiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Sr. Silvio dos Santos Ferraz,
CPF 550.027.145-87, RG 05.141.179-23 SSP/BA, filho de Orminio Ferraz e
Leonor Alves dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do 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 compe-
tentes, 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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Silvio dos Santos Ferraz
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1290, de 22 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 atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
va, a Srª. Julia do Carmo Santos Bomfim, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300187.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Julia
do Carmo Santos Bomfim, CPF 015.726.155-75, RG 12.034.948-58 SSP/BA,
filha de Jovino Pereira dos Santos e Ana do Carmo Santos, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Julia do Carmo Santos Bomfim
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1292, de 22 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 atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
va, a Srª. Rosilane Queiroz Martins, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0317845.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª.
Rosilane Queiroz Martins, CPF 466.898.265-20, RG 04.775.300-52 SSP/
BA, filha de Zenobio Martins de Queiroz e Raimunda Soares de Queiroz
Martins, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores 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  Municipal. A empossada
apresenta, 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, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Rosilane Queiroz Martins
Empossada

mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Naiade da Câmara Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1293, de 22 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 atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
vo, o Sr. Zezildo Rodrigues de Oliveira, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0301887.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
Zezildo Rodrigues de Oliveira, CPF 379.213.805-06, RG 05.032.303-24 SSP/
BA filho de Jose Xavier de Oliveira e Francisca Rodrigues de Oliveira,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EM-
POSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Zezildo Rodrigues de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1294, de 22 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 atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrati-
vo, o Sr. Clodoaldo de Souza Rodrigues, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0303313.

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 Segundo dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para
a categoria de Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr.
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PORTARIA GAB.  Nº 1365, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Elizete Soares dos Santos, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0319599.

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-

PORTARIA GAB.  Nº 1295, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Maria da Conceição de Santana Santos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0316326.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria
da Conceição de Santana Santos, CPF 902.477.955-34, RG 05.032873-50
SSP/BA, filha de Manoel Pereira de Santana e Ermelina Pereira de Santana,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria da Conceição de Santana Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1364, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Maria Helena Francisca Soares, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0308732.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria
Helena Francisca Soares, CPF 011.185.495-46, RG 12.710.858-01 SSP/BA,
filha de Joaquim Soares Neto e Deijanira Francisca Soares, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Helena Francisca Soares
Empossada

Clodoaldo de Souza Rodrigues, CPF 014.287.006-60, RG 12.005.556-27 SSP/
BA filho de Juraci Rodrigues dos Santos e Zélia Maria dos Souza Rodri-
gues, 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 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, 22 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Clodoaldo de Souza Rodrigues
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1366, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Odaene Soares de Oliveira de Amorim, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0317766.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Odaene
Soares de Oliveira de Amorim, CPF 001.729.815-65, RG 09.061.824-68 SSP/
BA, filha de José Soares de Oliveira e Etuza Eliza de Oliveira, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais

ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elizete
Soares dos Santos, CPF 015.324.115-29, RG 11.483.572-11 SSP/BA, filha de
Sinval Pereira dos Santos e Joana Soares dos Santos, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elizete Soares dos Santos
Empossada

ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Odaene Soares de Oliveira de Amorim
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1367, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Lucimar Vieira Nunes, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0320722.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Luci-
mar Vieira Nunes, CPF 887.861.455-68, RG 08.111.789-27 SSP/BA, filha de
Izidoro Barbosa Nunes e Maria de Lourdes Vieira Nunes, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucimar Vieira Nunes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1368, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras 14Barreiras - Bahia - terça-feira, 30 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 843

PORTARIA GAB.  Nº 1369, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Noeme dos Santos Amorim, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0310538.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Noeme

PORTARIA GAB.  Nº 1370, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Lidia Maria Diogo Souza, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0319610.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Lidia
Maria Diogo Souza, CPF 849.711.184-20, RG 4.629.525 SSP/PB, filha de
José Avelino Diogo e Josefa da Conceição Diogo, 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 administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lidia Maria Diogo Souza
Empossada

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Sebastiana Francisca de Almeida Santos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0311824.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Sebas-
tiana Francisca de Almeida Santos, CPF 015.414.365-04, RG 08.782.123-02
SSP/BA, filha de Alvino dos Santos e Ana Francisca de Almeida Santos,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Sebastiana Francisca de Almeida Santos
Empossada

dos Santos Amorim, CPF 499.889.645-87, RG 05.368.596-20 SSP/BA, filha
de Tercilio Rodrigues dos Santos e Florentina Carvalho dos Santos, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOS-
SADA pelo Exmo. Sr. Pre feito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Noeme dos Santos Amorim
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 174, de 27 de junho de 2008.

Altera Comissão Permanente de Licitação

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. 47 da Lei
Municipal 0572/2002, combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Altera a Comissão Permanente de Licitação, na forma prescrita
pela Lei 8.666/93 em seu Art. 51, para investidura por um ano (conforme
portaria 158/2007).

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação, criada pela portaria 147/
2006 e ratificada pela portaria 158/2007 será composta a partir desta data
pelos servidores adiante enumerados e presidida pelo primeiro:

· Adenes Oliveira de Souza;
· Jailson Alves da Costa;
· Sandra Ilisa Ullmann Bodner;
· Magnólia Miranda Rodrigues;
· Adriana Carmem Dantas Quirino Silva;
· Evandro Mantena dos Santos;
· Rosineide de Almeida Souza Spies.
Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições

em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio 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 Administrati-
va.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocati-
vo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convo-
cativo 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 disposi-
ções em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 880, de 21 de novembro de 2008.

Nomeia Fiscal de Tributos

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Fiscal de Tributos, a Srª.
Fabíola Riselle Santos de Oliveira Almeida, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0310279.

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 primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário Oficial do Municí-
pio de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Fabíola Riselle
Santos de Oliveira Almeida, CPF 993.201.425-72, RG 08.686.352-51 SSP/
BA, filha de José Pereira de Oliveira e Suely dos Santos Oliveira, oportuni-
dade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fabíola Riselle Santos de Oliveira Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1123, de 09 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Eliane Nunes Xavier, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0314729.

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 nono dia do mês de dezembro 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
Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Eliane Nunes
Xavier, CPF 002.133.945-70, RG 11.569.444-73 SSP/BA, filha de Enedias
Gonçalves Xavier e Nair Nunes Xavier, oportunidade em que foi cientifica-
da 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. Pre-
feito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
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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, 09 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliane Nunes Xavier
 Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1124, de 09 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Maria do Bom Conselho Guimarães, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0313916.

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 nono dia do mês de dezembro 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
Auxiliar de Serviços Gerais , homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Maria do Bom
Conselho Guimarães, CPF 029.562.475-22, RG 13.647.619-80 SSP/BA, filha
de Cícero ferreira Guimarães e Maria do Carmo Guimarães, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria do Bom Conselho Guimarães
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1134, de 09 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Joucy Kellen Lima Valverde, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0309559.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao nono dia do mês de dezembro 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
Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Joucy Kellen Lima
Valverde, CPF 029.554.645-03, RG 14.221.403-50 SSP/BA, filha Waltecio
Silva Valverde e Normelia Lopes Lima, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 09 de dezembro de 2008.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joucy Kellen Lima Valverde
 Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1189, de 12 de dezembro de 2008.

Nomeia Comissão Especial Avaliadora para Estudo
e Concessão de Benefícios fiscais criados pela Lei
529/2001, conforme prevê o  § 1º do Art. 1º do De-
creto 029 de 27 de junho de 2008.

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, RESOLVE:

Art. 1º  Nomeia Comissão Especial Avaliadora para Estudo e Conces-
são de Benefícios fiscais criados pela Lei 529/2001, conforme prevê  o § 1º
do Art. 1º do Decreto 029 de 27 de junho de 2008.

Art. 2º  A Comissão criada pelo artigo anterior será composta pelos
seguintes membros e presidida pelo primeiro:

· Saulo Pedrosa de Almeida;
· Erusa Vieira da Costa;
· Rosineide de Almeida Souza Spies;
· Rosana do Carmo Briglia.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e revoga as disposições

em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 1297, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras17 Barreiras - Bahia - terça-feira, 30 de dezembro de 2008        ANO 4  -  Nº 843

no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de
dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Valeria da Silva de Oliveira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0307066.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Terceiro dia do mês de dezembro 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Valeria
da Silva de Oliveira, CPF 020.127.415-92, RG 13.025.093-73 SSP/BA, filha
de Euclides Andrade de Oliveira e Cicera Rodrigues da Silva, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado 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, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Valeria da Silva de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1299, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Adriana Sara Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0319530.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-

lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Adriana
Sara Silva, CPF 018.156.395-98, RG 12.011.744-49 SSP/BA, filha de Maria
da Conceição Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado 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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Adriana Sara Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1300, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, o Sr. Edson de Jesus, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção 0301879.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Edson
de Jesus, CPF 001.554.915-12, RG 11.325.899-24 SSP/BA filho de Luzia
Maria de Jesus, oportunidade em que foi cientificado das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. 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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edson de Jesus
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 1301, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Edleuza Dulce da Silva, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0307499.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Edleuza
Dulce da Silva, CPF 032.617.505-96, RG 13.862.275-28 SSP/BA, filha de
Carmem Dulce da Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do 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 compe-
tentes, sendo  declarado 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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edleuza Dulce da Silva
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1302, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Eliene Rafael de Souza, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0310952.

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

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

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

em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Terceiro dia do mês de dezembro 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Eliene
Rafael de Souza, CPF 948.597.795-68, RG 07.775.992-36 SSP/BA, filha de
José Muniz de Souza e Elza Rafael de Souza, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado 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, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Eliene Rafael de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1303, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Evaniza Francisca Marinho, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0305521.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Evaniza
Francisca Marinho, CPF 706.735.275-49, RG 04.700.774-50 SSP/BA, filha
de Josemiro Lopes Marinho e Rita Francisca Marinho, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 EMPOSSADA pelo
Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
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ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Evaniza Francisca Marinho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1304, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, a Srª. Girlena dos Santos Maia, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0304919.

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 Terceiro dia do mês de Dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Girlena
dos Santos Maia, CPF 756.986.765-34, RG 09.137.858-30 SSP/BA, filha de
Gileno Dias dos Santos e Izabel Botelho dos Santos, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Pre-
feito  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, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Girlena dos Santos Maia
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1305, de 23 de Dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro 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.1ºNomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, a Srª. Helena Pereira Santos, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0303978.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Helena
Pereira Santos, CPF 167.316.345-72, RG 1.460.757 SSP/BA, filha de João
Olegário Santos e Inez Pereira Silva, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado 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 Car-
gos. 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, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Helena Pereira Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1306, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços Ge-
rais, a Srª. Iranice Alcântara Ribeiro, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0301863.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Iranice
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Alcântara Ribeiro, CPF 552.001.845-68, RG 14.631.469-73 SSP/BA, filha de
Manoel da Silva Ribeiro e Maria de Alcântara Ribeiro, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Iranice Alcântara Ribeiro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1382, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da  Escola Mu-
nicipal Alcyvando Liguori da Luz I

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal
Alcyvando Liguori da Luz I a Senhora  Neuracy Pinto de Sousa, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,eleita em 12 de dezembro
de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/
2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

                                                 Saulo Pedrosa de Almeida
                                                     Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse  no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal Al-
cyvando Liguori da Luz I, a Srª Neuracy Pinto de Sousa , CPF 393.749.635-
15, RG 04259065-58 SSP/BA, filha de Asnah Pinto de Sousa e Agripino
José de Sousa, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neuracy Pinto de Sousa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1308, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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

confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Layana Afonso Celestina de Jesus, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0320503.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srª. Layana
Afonso Celestina de Jesus, CPF 035.551.885-69, RG 08.571.012-18 SSP/
BA, filha de Antonio Celestino de Jesus e Eliana Afonso dos Santos,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Layana Afonso Celestina de Jesus
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1371, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Joana Luce Pereira da Silva, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0313356.

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.
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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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Joana
Luce Pereira da Silva, CPF 025.300.415-20, RG 09.865.522-16 SSP/BA, filha
de Melquiades da Silva e Rosalina Pereira dos Santos, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-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 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Joana Luce Pereira da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1372, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , a Srª. Elza de Souza Soares, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0312927.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elza de
Souza Soares, CPF 639.541.925-00, RG 07.497.740-70 SSP/BA, filha de Al-
denora de Souza Soares, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do 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 compe-
tentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração

de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elza de Souza Soares
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1373, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Elisandia Batista dos Santos, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0310585.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Elisan-
dia Batista dos Santos, CPF 001.689.335-27, RG 10.131.760-80 SSP/BA,
filha de Domingos Lourenço dos Santos e Leonisia Batista dos Santos,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de
Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elisandia Batista dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1374, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
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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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais , o Sr. Edvaldino Gomes Barreto, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0311894.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Edvaldi-
no Gomes Barreto, CPF 027.617.745-23, RG 12.627.478-99 SSP/BA, filho de
Manoel Ferreira Barreto e Osvaldina Gomes Barreto, 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 administração públi-
ca, 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 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 em-
possado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edvaldino Gomes Barreto
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1375, de 23 de dezembro de 2008.

Nomeia Técnica de Enfermagem

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Técnica de Enfermagem,
a Srª. Vera Lucia Lazaro Pires, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0302230.

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 Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,

PORTARIA GAB.  Nº 1376, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Professor IV – Educação Física

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

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professor IV – Educação
Física, o Sr. Stephen Aires de Alencar Bento, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0308813.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Nono dia do mês de dezembro 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 Professor IV – Educação Física, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Sr.
Stephen Aires de Alencar Bento, CPF 027.604.774-52, RG 5.708.191 SSP/
PE, filho de Nilton Pereira Bento e Maria Carlina Aires Bento de Alencar,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  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 testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Stephen Aires de Alencar Bento
Empossado

toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Vera
Lucia Lazaro Pires, CPF 907.176.275-00, RG 05.622.413-37 SSP/BA, filha
de Abel Batista Pires e Raimunda Silva Lazaro, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo.
Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção 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 empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vera Lucia Lazaro Pires
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1377, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Professora IV – Educação Física

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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Professora IV – Educa-
ção Física, a Srª. Nara Elias Cristalino, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0305368

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 Nono dia do mês de dezembro 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 catego-
ria de Professora IV – Educação Física, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Nara
Elias Cristalino, CPF 025.620.688-07, RG 8.139.867 SSP/SP, filha de Rachi-
de Elias e Nazira Salomão Elias, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de 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 empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Nara Elias Cristalino
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1378, de 29 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 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Vigia, o Sr. William
Queiroz de Souza, aprovado no concurso público sob a inscrição 0319198.

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 Nono dia do mês de dezembro 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 catego-
ria de Vigia, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Sr. William Queiroz de Souza, CPF
024.424.865-63, RG 11.676.356-63 SSP/BA, filho de Ormezino Alves de Sou-
za e Maria Queiroz de Souza, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  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 Car-
gos. 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

William Queiroz de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1379, de 29 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 Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de
dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Vigia, o Sr. Celso da
Silva Santos, aprovado no concurso público sob a inscrição 0308360.

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

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

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao Vigésimo Nono dia do mês de dezembro 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 Vigia, homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Sr. Celso da Silva Santos, CPF
000.823.515-54, RG 09.859.735-36 SSP/BA, filho de Jose Antonio dos Santos
e Maria de Lourdes da Silva, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  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
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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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Celso da Silva Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1380, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Roseana Moreira da Silva, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0304932.

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 Nono dia do mês de dezembro 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 cate-
goria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Rose-
ana Moreira da Silva, CPF 015.323.495-48, RG 09.852.298-10 SSP/BA, filha
de Salustiano Moreira Neto e Rita Alves da Silva, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des 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 anexo, a sua Declara-
ção 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 empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de Dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Roseana Moreira da Silva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1381, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 dezem-
bro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
pio de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços

Gerais, o Sr. Jose Varela Tavares, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0314660.

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 Nono dia do mês de dezembro 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 catego-
ria de Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Muni-
cípio de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jose Varela
Tavares, CPF 860.053.835-15, RG 07.576.931-05 SSP/BA, filho de Milton
Francelino Tavares, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo  declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A
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 Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jose Varela Tavares
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 1382, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da  Escola Mu-
nicipal Alcyvando Liguori da Luz I

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal
Alcyvando Liguori da Luz I a Senhora  Neuracy Pinto de Sousa,  lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,eleita em 12 de dezembro
de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/
2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse  no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal Al-
cyvando Liguori da Luz I, a Srª Neuracy Pinto de Sousa , CPF 393.749.635-
15, RG 04259065-58 SSP/BA, filha de Asnah Pinto de Sousa e Agripino
José de Sousa, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
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existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neuracy Pinto de Sousa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1383, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão do Centro de
Educação Infantil 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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para  Cargo eletivo, de Diretora do Centro de Educação
Infantil Sagrado Coração de Jesus Senhora Lucinéia Nunes de Aguiar
Xavier, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,eleita
em 12 de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/
2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora do Centro Educação Infan-
til Sagrado Coração de Jesus, a Srª Lucinéia Nunes de Aguiar Xavier, CPF
875.210.405-20, RG 03508824-95 SSP/BA, filha de Arnandes Ferraz de Aguiar
e Teonília  Nunes de Aguiar, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como  obedecendo
as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, 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 Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lucinéia Nunes de Aguiar Xavier
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1384, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão do Centro Edu-
cacional 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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora do Centro Educacional
Sagrado Coração de Jesus a Senhora Patrícia Teixeira Costa, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro

de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/
2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora do Centro Educacional
Sagrado Coração de Jesus, a Srª Patrícia Teixeira Costa, CPF 442.169.475-
49, RG 04126368-59 SSP/BA, filha de Gerôncio Teixeira e Nanci Alves de
Matos Teixeira, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Patrícia Teixeira Costa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1385, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Escola
Municipal Professora Palmira Pereira Farias

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal
Professora Palmira Pereira Farias a Senhora Edinólia Araújo Souza de Matos,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de
dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o
biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal
Professora Palmira Pereira Farias a Senhora Edinólia Araújo Souza de Matos,
CPF 789.424.035-49, RG 07.578.878-05 SSP/BA, filha de Lourival Sulino de
Souza e Maria Nilza Araújo Souza, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo
aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr.
Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
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de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Edinólia Araújo Souza de Matos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1386, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Escola Muni-
cipal do Povoado de Boa Sorte

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal do
Povoado de Boa Sorte - Vaneide Vieira de Souza Oliveira, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro
de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/
2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras.

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal do
Povoado de Boa Sorte - Vaneide Vieira de Souza Oliveira, CPF 941.041.745-
72, RG 07.842.408-92 SSP/BA, filha de Enoch José Vieira e Elenita Pereira de
Souza, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e
as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada
EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impe-
dimentos Legais ou Acumulação 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vaneide Vieira de Souza Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1387, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Escola  Mu-
nicipal Alberto Amorim

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal
Alberto Amorim - Florimar de Oliveira Santos, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro de 2008,na
forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/2010,nos
termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal Al-
berto Amorim - Florimar de Oliveira Santos, CPF 868.735.715-04, RG
06.791.333-48 SSP/BA, filha de Antonio Gomes de oliveira e Sebastiana
ferreira de Oliveira, oportunidade em que foi cientificada das suas atribui-
ções, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A
empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração
de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Florimar de Oliveira Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1388, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Escola  Mu-
nicipal Antônio Bento de Freitas

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. 48 da Lei
Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Municipal
Antônio Bento de Freitas - Neuraci de Brito Herminio, lotada na Secreta-
ria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro de
2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/
2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º  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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal An-
tônio Bento de Freitas - Neuraci de Brito Herminio, CPF 164.512.445-20,
RG 02.646.049-11 SSP/BA, filha de José Rocha da Silva e Ernestina Pereira
de Brito, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores 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  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
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Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Neuraci de Brito Herminio
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1389, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Es-
cola  Municipal Carmosa Francisca da Silva

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 c/c o Art. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Mu-
nicipal Carmosa Francisca da Silva - Mariene Rocha,  lotada
na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12
de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/
2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mesma
lei.

Art. 2º  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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora
da Escola Municipal Carmosa Francisca da Silva - Mariene
Rocha, CPF 308.589.091-20, RG 13.259.252-50 SSP/BA, filha de
Antonio Candido da Rocha e Dalila Cavalcante dos Santos, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Mu-
nicipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Al-
meida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Mariene Rocha
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1390, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão do
Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo

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 c/c o Art. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora do Centro
Educacional Tarcilo Vieira de Melo - Antonia de Fátima Ma-
rinho de Almeida, lotada na Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro de 2008,na forma do
art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/2010,nos ter-
mos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora
do Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo - Antonia de
Fátima Marinho de Almeida, CPF 335.382.985-72, RG
03.591.777-60 SSP/BA, filha de João Pereira Marinho e Maria do
Rosário Marinho, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cri-
adas pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Antonia de Fátima Marinho de Almeida
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1391, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da
Escola Municipal São José

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. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º  Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola
Municipal São José - Francisca Alves da Penha,  lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12
de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/
2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mesma
lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora
da Escola Municipal São José - Francisca Alves da Penha,
CPF 602.096.745-04, RG 06.732.381-21 SSP/BA, filha de Francisco
da Penha e Sebastiana Alves da Penha, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o
compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisca Alves da Penha
 Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1391, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão da Es-
cola Municipal São José

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 c/c o Art. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola
Municipal São José - Francisca Alves da Penha, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12
de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/
2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mes-
ma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora
da Escola Municipal São José - Francisca Alves da Penha,
CPF 602.096.745-04, RG 06.732.381-21 SSP/BA, filha de Francis-
co da Penha e Sebastiana Alves da Penha, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empos-
sada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Francisca Alves da Penha
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 1392, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para gestão  do
Colégio Municipal Padre Vieira

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora do Colégio
Municipal Padre Vieira - Maria Rosangela Machado Ita-
carambi Moraes, lotada na Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezembro de 2008,na forma do
art.48 da Lei Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/2010,nos
termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura e na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA,
Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de
Diretora do Colégio Municipal Padre Vieira - Maria Ro-
sangela Machado Itacarambi Moraes, CPF 602.090.895-
04, RG 5.575.192-09 SSP/BA, filha de Pedro Paulo Itacarambi
e Ana Clara Machado Itacarambi, oportunidade em que foi cien-
tificada 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 ad-
ministração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Muni-
cipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Rosangela Machado Itacarambi Moraes
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 1393, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para Gestão da
Escola Municipal Presidente Médice

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 c/c o Art. 48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola
Municipal Presidente Médice - Aurília de Oliveira Santa-
na, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
eleita em 12 de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei
Municipal nº767/2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do
art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora
Escola Municipal Presidente Médice - Aurília de Oliveira
Santana, CPF 592.396.205-59, RG 05.390.375-75 SSP/BA, filha
de Sebastião Severo de Oliveira e Elza Matos de Oliviera, 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
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Al-
meida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aurília de Oliveira Santana
Empossada
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DECRETO  Nº 050, de 17 de novembro de 2008.

“Aprova e oficializa as especificações de serviços
básicos das linhas regulares 10 – Hospitalndo Oeste
(HO)/ Santa Luzia, Sistema de Transporte Público
de passageiros do Município de Barreiras – BA.”

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, que lhe confere o Artigo da Lei Orgânica do Município de
Barreiras,

Considerando o processo de regulamentação da estrutura espacial
e operacional das linhas regulares dos contratos das empresas opera-
doras do Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município
de Barreiras – Ba;

Considerando a constatação da viabilidade técnico-operacional-eco-
nomica das linhas operadas em caráter experimental pela Viação Cida-
de de Barreiras Ltda. autorizadas em

Considerando que o procedimento de autorização de operação em
caráter experimental se deu por determinação da Administração Muni-
cipal estritamente para atendimento da demanda e da área a ser servi-
da e do interesse publico;

Considerando pó amparo da legislação federal quanto a limites da
expansão dos serviços dos contratos vigentes;

Considerando a necessidade de estabelecer condições regulamen-
tares que atendam a dinâmica da prestação de serviços de transporte
de passageiros pelas empresas operadoras para o melhor atendimento
ä população usuária Barreirense;

Considerando a necessidade de aprovar e oficializar os serviços e
providenciar suas inserções definitivas no Contrato de Concessão em
curso da Viação Cidade de Barreiras Ltda;

Decreta:

Art. 1 –  Ficam aprovadas e oficializadas as especificações de servi-
ços básicas das linhas regulares 10 – Hospital do Oeste (HO)/ Santa
LUzia, 12 – Vila Rica/Loteamento Bandeirantes e 15 – Vila Nova/UFBA
da Empresa operadora Viação Cidade de Barreiras Ltda. Do sistema
de Transporte Publico de Passageiros do Município de Barreiras.
Art. 2 – Ficam as linhas regulares constantes do artigo anterior e suas
especificações de serviços incluídas no conjunto de linhas do Contra-
to de Concessão da Viação Cidade de Barreiras Ltda.
Art. 3 –  Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as dispo-
sições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 1394, de 29 de dezembro de 2008.

Nomeia Diretora Eleita para Gestão da  Esco-
la Municipal  Alcyvando Liguori da Luz II

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.
48 da Lei Municipal 767/2007, resolve;

Art. 1º Nomear para Cargo eletivo, de Diretora da Escola Muni-
cipal  Alcyvando Liguori da Luz II - Ivanildes dos Santos Lima,
lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em
12 de dezembro de 2008,na forma do art.48 da Lei Municipal nº767/
2007,para o biênio 2009/2010,nos termos do art.48 §8º da mesma lei.

Art. 2º 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. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora Escola
Municipal Alcyvando Liguori da Luz II - Ivanildes dos Santos
Lima, CPF 444..351.695-68, RG 3.806.489 SSP/BA, filha de Geral-
do Souza Lima e Inez dos Santos Lima, 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 EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresen-
ta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acumulação 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, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ivanildes dos Santos Lima
Empossada


