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Muito trabalho marca
início do novo governo
G

overno novo, hora de colocar a casa em ordem. E é isso que a prefeita de Barreiras, Jusmari Oliveira, a vice Regina
Figueiredo e a equipe administrativa já estão fazendo desde o dia 1º de janeiro. Arregaçaram as mangas e imprimiram um
ritmo diferenciado de trabalho, afinal, muita coisa precisa ser feita tanto na zona urbana quanto na rural. Faltam infraestrutura,
saneamento básico, médicos e remédios nos postos de saúde, estradas vicinais e apoio ao homem do campo, dentre tantos
outros problemas que afligem e tiram o sono da população. Chegou-se ao ponto de faltar alimento na Maternidade Municipal. E
tem mais: as contas da Prefeitura não foram deixadas em dia. Essa é a herança passada por um modelo de gestão pública que,
perdido no tempo, não priorizou o povo, causou prejuízos e não cumpriu suas obrigações de zelar pelo bem público e pela
qualidade de vida da população. As marcas do descaso são profundas, mas, honrando os compromissos e consciente do seu
papel na promoção da cidadania, a nova gestão já dá exemplo de como governar de forma diferente. Abriu as portas da
prefeitura e partiu para as soluções.
FOTOS RONALDO CARVALHO

Estrada do Bezerro será recuperada
A notícia foi dada pessoalmente
pela prefeita e pela vice aos
moradores da comunidade de
Bezerro no primeiro dia do
governo. Serão recuperados,
com recursos do município, os
23 quilômetros que ligam o
povoado à cidade de Barreiras,
o que vai permitir, além de maior
integração e segurança a quem
usa a estrada, o incremento da
economia do Cinturão Verde de
Barreiras. A ordem de serviço foi
assinada. Avida de muita gente
vai mudar para melhor.
Página 03

POSSE

FOTO EDUARDO LENA

Prefeita toma posse e nomeia secretários

Prefeita visita
departamentos

Eleita com 51% dos votos, a prefeita de
Barreiras, Jusmari Oliveira, assegurou a
participação popular na decisão das ações
do governo que começa.
Página 54
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Exonerados funcionários de
confiança do ex-prefeito
Prefeita e vice visitaram setores da Prefeitura e secretarias. A situação é caótica
A primeira ação da prefeita Jusmari Oliveira ao assumir a Prefeitura de Barreiras foi
assinar os decretos exonerando os funcionários que ocupavam cargo de confiança na
administração. Mais de duzentos contratados foram desligados das funções que exerciam junto à prefeitura. Após a assinatura do
decreto 001/09, que afastou os comissionados, a prefeita fez uma visita aos departamentos e setores da prefeitura e secretarias,
reviu e conheceu servidores públicos.
As péssimas condições de trabalho e de
infraestrutura de muitos prédios chamaram a
atenção da prefeita e também foram alvo de
reclamação por parte dos funcionários. “Quando chove, nossa sala fica alagada, tem que
arrastar os móveis para não molhar o computador”, disse a fiscal de tributos Valdeci Melo.
O buraco no teto revela o motivo da preocupação da funcionária. Ela fala ainda que muitas vezes quando está em casa e o tempo se
prepara para chover vem correndo até a prefeitura para tirar mesas e armários do lugar.
Outra situação que chamou a atenção
da prefeita foi a de vários servidores concursados e convocados há 30 dias. Durante todo esse tempo, eles permaneceram nos
corredores das repartições e sentados na recepção da Secretaria de Infraestrutura à espera de um lugar definitivo para trabalhar.
De acordo com Adrielly Kreling, aprovada
para o cargo de agente de fiscalização administrativo, a informação que receberam
foi que não tinham serviços a fazer, pois
não havia obras em andamento. “Nossa função é fiscalizar feiras, transporte público,
obras. A gente precisava receber orientações e treinamento de como atuar, mas nada
foi feito nesse sentido”, reclama. Outra funcionária que está na mesma situação, Flávia Miranda, acrescenta que “é muito chato chegar apenas para cumprir horário das
7h30 às 13h30 e ainda por cima ficar sem
fazer nada na recepção da secretaria. Foi
assim, que nos deixaram.”

FOTOS RONALDO CARVALHO

Funcionários convocados pelo ex-prefeito ao apagar das luzes se queixam do tratamento que
receberam da gestão passada

Após ouvir os relatos, a prefeita Jusmari Oliveira disse que vai buscar a melhor
maneira de absorver os servidores. Ela criticou a forma como a convocação das mais
de 1.400 pessoas foi realizada, sem a análise das reais condições de trabalho e promovendo o inchaço da máquina pública
numa atitude rancorosa e desprovida de
seriedade. “É claro que vamos precisar de
todos esses funcionários, porém, iríamos
chamá-los de forma gradual depois de tomar pé da situação da prefeitura. Não tenho dúvidas de que precisamos mais do que
nunca de todos eles, se tivéssemos 20 mil,
ainda seriam poucos para as necessidades
de Barreiras, mas agiremos com responsabilidade e respeito, o que não foi feito pelo
ex-gestor”, disse a prefeita.
Ela assegurou que todos serão respeitados e que durante os próximos quatro anos
espera ter uma parceria total com o funcio-

As instalações do prédio
da prefeitura e de várias
secretarias são um risco
à saúde dos servidores
e espelham a falta de cuidados da administração
anterior. O patrimônio
público está sucateado

nalismo. “Vocês são o patrimônio de Barreiras, quero contribuir com a melhoria das
condições de trabalho de vocês, mas, peço,
também, que todos tenham como prioridade
Barreiras, que é a nossa cidade”, esclareceu
a prefeita aos servidores.

A prefeita empossada ouviu dos servidores
reclamações quanto à falta de condições para
trabalhar
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É só estiar que as obras começam
Melhorias na estrada do Bezerro vão beneficiar nove comunidades rurais
FOTOS RONALDO CARVALHO

Seu Tim, 57 anos, nascido e criado em Bezerro, comemorou a ordem de serviço para a recuperação da estrada que liga o povoado a
Barreiras. Seu Pedro Monteiro também não escondia a
alegria. “Estamos felizes, vai
facilitar a nossa vida. É a primeira vez que somos tratados
com tanta atenção. A gente,
que é pequeno produtor, sofre muito com a estrada. Muitas vezes deixamos de vender na feira nossa produção
de banana, mandioca e de
cereais por falta de condições de trafegar. Com a iniciativa do novo governo, tudo
muda para todo mundo”,
afirmou o morador. Os serviços serão realizados nos 23
quilômetros da estrada, incluindo 15 Km da BA 455, que
liga Barreiras a Catolândia.
Uma frente de trabalho, com
cerca de 20 pessoas, utilizando maquinário pesado, irá
fazer o patrolamento e a recuperação dos pontos críticos com cascalho, além dos

Pontes e pontilhões serão recuperados

Trechos intransitáveis receberão cascalho

A obra foi anunciada pela prefeita em reunião com a comunidade,
iniciando o governo participativo

Os povoados de Arraial da Penha, Boqueirão do Justino, Boqueirão
do Rodrigues, Brejo Novo, Mantiqueira e Bezerro e as vizinhas
comunidades de Palmeira, Brejinho e Barra da Água Vermelha
serão beneficiadas com a recuperação da estrada do Bezerro.
Eles fazem parte do Cinturão Verde de Barreiras,
região produtora de hortifrutigranjeiros e
que abastece feiras e supermercados
da cidade.

pontilhões, conforme informou o secretário municipal de
Infraestrutura, José Alves.
A prefeita Jusmari Oliveira, durante a reunião com a
comunidade do Bezerro, que
foi a primeira as ser visitada
depois da posse, afirmou
que o governo municipal vai
incentivar a produção rural,
apoiando o pequeno agricultor do Vale, com orientações
técnicas e buscando junto às
instituições financeiras parcerias para o incremento do
arranjo produtivo. “O homem do campo alimenta a
cidade e, por isso, precisa
ser valorizado, inclusive com
garantia de logística para escoar sua produção”, declarou a prefeita.
O pequeno comércio do
povoado também ganha
com a iniciativa da prefeitura. Para José Lázaro, os
custos com o transporte de
mercadorias diminuirão.
“Isso vai possibilitar a redução do preço final, e vamos
vender mais”.
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GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2009
APREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, com fundamento no artigo 17, inciso III,
da mesa Lei e considerando o início da sua gestação para a qual foi
eleita,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam exonerados dos cargos de provimento em comissão, em 01 de janeiro de 2009, todos os servidores ocupantes de
cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.
Art. 2º - Ficam destituídos das funções de confiança, em 01 de
janeiro de 2009, todos os servidores designados e em desempenho de
funções de confiança da Prefeitura Municipal de Barreiras/BA.
Art. 3º - O Presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixado em local próprio na sede da Prefeitura Municipal e
na Câmara Municipal.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
CPF sob o nº 163 043 905 30 e RG 02272262 SSP/BA, filho de
Orlando Brito Ribeiro e EuridesAlmeida Ribeiro, residente e domiciliado nesta cidade, 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 pela Excelentíssima Srª. Prefeita Municipal. O empossado apresenta nesta oportunidade e, 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 pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliviera, pelo empossado e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 01 de janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita
Diran Almeida Ribeiro
Empossado

Gabinete da prefeita, 01 de janeiro de 2009.

PORTARIA GAB. Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2009
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2009
Nomeia o Titular da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças
A Prefeita Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
da forma que autoriza o Art. 28 e sues incisos da mesma Lei c/c o Art.
47 da Lei Municipal 0572/2002, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de Secretário, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Administração e
Finanças o Sr. Diran Almeida Ribeiro.
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 Municipal e
na Câmara Municipal.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Nomeia o Titular da Secretaria Municipal
de Saúde
A Prefeita Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e sues incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretário, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Saúde o Sr.
Everaldo França Galvão Junior.
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
Municipal e na Câmara Municipal.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita
TERMO DE POSSE

Jusmari Oliveira
Prefeita
TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2009, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo em Comissão de Secretário, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças o Sr. Diran Almeida

Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2009, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretário, símbolo NH1,
da Secretaria Municipal de Saúde o Sr. Everaldo França Galvão
Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
CPF sob o nº 893.375.145-91 e RG 682640204 SSP/BA, filho de
Everaldo França Galvão e Pedrita Martha de Carvalho Galvão, re-
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sidente e domiciliado nesta cidade, 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 pela Excelentíssima Srª. Prefeita Municipal. O
empossado apresenta nesta oportunidade e, 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliviera, pelo empossado e por duas testemunhas.

ção de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliviera, pelo empossado
e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 01 de janeiro de 2009.

Nomeia a Titular da Secretaria Municipal
de Educação

Jusmari Oliveira
Prefeita
Everaldo França Galvão Junior
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2009
Nomeia o Titular da Secretaria Municipal
de Infra-Estrutura
A Prefeita Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e sues incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretário, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos o Sr. José Antônio Alves.
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
Municipal e na Câmara Municipal.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita
TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2009, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretário, símbolo NH1,
da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos o
Sr. José Antônio Alves, brasileiro, casado, técnico de mecânica,
portador do CPF sob o nº 096 670 918 72 e RG 561 913 SSP/DF,
filho de Benedito Alves e Maria Cardoso Alves, residente e domiciliado nesta cidade, 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
pela Excelentíssima Srª. Prefeita Municipal. O empossado apresenta nesta oportunidade e, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumula-

Barreiras/BA, 01 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita
José Antônio Alves
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2009

A Prefeita Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e sues incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Secretária, símbolo NH1, da Secretaria Municipal de Educação
Cultura e Lazer a Srª. Maria do Carmo Gomes Ferraz.
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
Municipal e na Câmara Municipal.
Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita
TERMO DE POSSE
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2009, frente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária, símbolo NH1,
da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Lazer a SRª Maria do Carmo Gomes Ferraz, brasileira, casada, professora, portadora do CPF sob o nº 964. 180. 368-91 e RG 2963585 SSP/PE,
filha de Sebastião Luiz Gomes Ferraz e Terezinha Soares Gomes,
residente e domiciliada nesta cidade, 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 pela Excelentíssima Srª. Prefeita Municipal.
A empossada apresenta nesta oportunidade, 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliviera, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 01 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita
Maria do Carmo Gomes Ferraz
Empossada
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REPUBLICAÇÕES
PORTARIA GAB. Nº 852, de 18 de novembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de
dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Cátia do Vale dos Santos, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0304104, para o cargo de Assistente Administrativa.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo.
De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender ao
chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo
com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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
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 Fiscal de Tributos, a Srª.
Fabíola Riselle Santos de Oliveira Almeida, aprovada no concurso público
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 disposições
em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
TERMO DE POSSE
Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efetivo para a
categoria de Fiscal de Tributos, homologado no Diário Oficial do Município
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,

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
EMPOSSADApelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa
de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 21 de novembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Fabíola Riselle Santos de Oliveira Almeida
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1122, 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. Helma da Silva Santos, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0315109.
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. Helma da Silva
Santos, CPF 015.340.371-36, RG 10.164.863-40 SSP/BA, filha de Josué Bispo dos Santos e Gildete Cruz da Silva Santos, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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
Helma da Silva Santos
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 1123, de 09 de dezembro de 2008.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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. 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 disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
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.

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 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Eliane Nunes Xavier
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1134, de 09 de dezembro de 2008.
Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

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 Decreto 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 Concessão 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 1117, de 09 de dezembro 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 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.

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. Luciene dos Santos Tavares, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0312532.
Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta) dias, a
partir da assinatura e publicação desta portaria.
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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 deAlmeida
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. Luciene dos
Santos Tavares, CPF 020.301.705-69, RG 13.593.122-34 SSP/BA, filha de
Natalino dos santos Tavares e Odelita da Silva Tavares, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Luciene dos Santos Tavares
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1309, 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. Maria Aparecida Ferreira de Oliveira, aprovada no concurso público sob a inscrição 0307703.
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 deAlmeida
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, a Srª. Maria
Aparecida Ferreira de Oliveira, CPF 016.632.925-82, RG 09.851.239-07 SSP/
BA, filha de Domingos Ferreira de Oliveira e Helena Pinto de Oliveira,
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 ad-
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ministração 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
Maria Aparecida Ferreira de Oliveira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1310, 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. Sandra Regina de Jesus Santos, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0316243.
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, a Srª. Sandra
Regina de Jesus Santos, CPF 005.684.985-00, RG 08.823.528-90 SSP/BA,
filha de Rosalvo de Jesus e Hilda Teixeira 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 exercêlo, 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 EMPOSSADApelo 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
Sandra Regina de Jesus Santos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1311, 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
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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. Wandira dos Santos Sales, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0313458.
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 deAlmeida
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, a Srª. Wandira dos Santos Sales, CPF 911.572.935-49, RG 08.581.909-31 SSP/BA, filha
de Joaquim Ednardo Nogueira Sales e Regina dos Santos Sales, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Wandira dos Santos Sales
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1311, de 23 de dezembro de 2008.
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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. Wandira dos Santos Sales, CPF 911.572.935-49, RG 08.581.909-31 SSP/BA, filha
de Joaquim Ednardo Nogueira Sales e Regina dos Santos Sales, 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
Wandira dos Santos Sales
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1312, 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. Claudeci Silva Guimarães, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0314601.
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

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais
TERMO DE POSSE
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. Wandira dos Santos Sales, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0313458.
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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

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, a Srª. Claudeci Silva Guimarães, CPF 031.652.945-18, RG 14.141.404-95 SSP/BA, filha
de Claudeni Mendes Guimarães e Laurita Silva Guimarães, 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.

TERMO DE POSSE

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ao Vigésimo Terceiro dia do mês de dezembro de 2008, frente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida,

Claudeci Silva Guimarães
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 1313, de 23 de dezembro de 2008.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nomeia Técnica de Enfermagem
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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 de Enfermagem,
a Srª. Cleide de Souza Araujo Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0314183.
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 deAlmeida
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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Roseane dos Santos Rocha, CPF 562.147.405-82, RG 5.946.815 SSP/BA, filha de
João da Rocha e Clarisse dos Santos Rocha, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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 EMPOSSADApelo 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.

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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Cleide
de Souza Araujo Silva, CPF 008.330.225-55, RG 12.110.024-38 SSP/BA, filha de Jose de Araújo Barreto e Joanice Pereira de Souza Araujo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Cleide de Souza Araujo Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1314, de 23 de dezembro de 2008.
Nomeia Técnica de Enfermagem

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Roseane dos Santos Rocha
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1315, 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 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 de Enfermagem,
a Srª. Patrícia Jeane Arruda de Assis, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0304310.
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

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 de Enfermagem,
a Srª. Roseane dos Santos Rocha, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0306000.
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.

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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Patrícia
Jeane Arruda de Assis, CPF 008.026.655-00, RG 09.494.207-27 SSP/BA,
filha de Pedro de Almeida Arruda e Juraci Alves de Sena Arruda, 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
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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 empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Patrícia Jeane Arruda de Assis
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1316, 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 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 de Enfermagem,
a Srª. Roberta Dalmaso, aprovada no concurso público sob a inscrição
0307268.
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 deAlmeida
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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Roberta
Dalmaso, CPF 015.005.255-37, RG 12.722.120-41 SSP/BA, filha de Armando
Egidio Dalmaso e Leonilde Inez Dalmaso, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Roberta Dalmaso
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1318, de 23 de dezembro de 2008.
Nomeia Auxiliar de Laboratório
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:
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Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Laboratório,
o Sr. Corcilde Araújo dos Anjos, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0320900.
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 Laboratório, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Corcilde
Araújo dos Anjos, CPF 012.775.985-92, RG 12.565.931-84 SSP/BA, filho de
Corcino Ferreira dos Anjos e Carlita de Araujo dos Anjos, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Corcilde Araújo dos Anjos
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1319, de 23 de dezembro de 2008.
Nomeia Auxiliar de Laboratório
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 Laboratório,
a Srª. Rosimery Santos de Jesus, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0310404.
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 Laboratório, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Rosimery Santos de Jesus, CPF 023.906.145-81, RG 14.496.544-52 SSP/BA, filha de Nilson Oliveira Santos e Maria Telma Silva Santos, oportunidade em
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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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Rosimery Santos de Jesus
Empossada
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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 Motorista, o Sr. Luiz Renna
Souza da Silva, aprovado no concurso público sob a inscrição 0300522.
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

PORTARIA GAB. Nº 1320, de 23 de dezembro de 2008.
Nomeia Recreadora
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 Recreadora, a Srª. Naiara
Silva da Visitação, aprovada no concurso público sob a inscrição 0311264.
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 deAlmeida
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 Motorista, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Luiz Renna Souza da
Silva, CPF 023.328.735-38, RG 11.779.429-50 SSP/BA, filho de José Pereira
da Silva e Maria de Jesus Souza 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
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, 23 de dezembro de 2008.

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 Recreadora, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Naiara Silva da
Visitação, CPF 005.831.885-24, RG 09.476.359-39 SSP/BA, filha de José
Maia da Visitação e Rachel Silva Visitação, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Naiara Silva da Visitação
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1321, de 23 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Luiz Renna Souza da Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1322, de 23 de Dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Luci Emi Ogava, aprovada no concurso público sob a inscrição
0320033.
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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Luci
Emi Ogava, CPF 158.801.718-41, RG 25.496.714-0 SSP/SP, filha de Yasuki
Ogava e Quikue Sato Ogava, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Luci Emi Ogava
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1323, de 23 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Mônica da Costa de Oliveira, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0312888.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Mônica
da Costa de Oliveira, CPF 029.743.255-99, RG 13.473.339-83 SSP/BA, filha
de Manoel Joaquim de Oliveira e Rosa Francisca da Costa de Oliveira,
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
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Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Mônica da Costa de Oliveira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1324, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Sérgio Gringo Mendonça, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0309553.
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Sérgio
Gringo Mendonça, CPF 015.502.485-02, RG 13.059.995-68 SSP/BA, filho de
José Mendonça Junior e Elizabeth Almeida Gringo Mendonça, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Sérgio Gringo Mendonça
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1325, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Silviere dos Santos da Silva, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0311342.
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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 deAlmeida
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Silviere
dos Santos da Silva, CPF 025.981.605-17, RG 14.068.579-04 SSP/BA, filho
de Sebastião Ramos da Silva e Anisia dos Santos 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 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Silviere dos Santos da Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1326, de 23 de Dezembro de 2008.
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Orlando José de Oliveira e Onilda Arcanjo de Oliveira, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Djalma José de Oliveira
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1327, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Gustavo Araujo Sá Teles, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0301395.
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.

Nomeia Assistente Administrativo
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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 Assistente Administrativo, o Sr. Djalma José de Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0315038.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Gustavo
Araujo Sá Teles, CPF 033.309.765-35, RG 13.093.331-73 SSP/BA, filho de
Joel Aldino Sá Teles e Maria Araujo Sá Teles, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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, 23 de dezembro de 2008.

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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Djalma
José de Oliveira, CPF 027.851.585-12, RG 13.551.968-33 SSP/BA, filho de

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Gustavo Araujo Sá Teles
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 1328, de 23 de dezembro de 2008.
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Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Nomeia Assistente Administrativa
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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 Assistente Administrativa, a Srª. Hizamara Feitoza de Araújo, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0314378.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Irla
Isabhel de Figueiredo, CPF 032.185.565-54, RG 14.329.710-42 SSP/BA, filha
de Aluízio de Souza Nogueira e Marianita de Figueiredo Nogueira, 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.

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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Hizamara Feitoza de Araújo, CPF 021.796.465-69, RG 13.273.442-70 SSP/BA, filha
de José Eduino de Araújo e Maria de Fátima Feitoza de Araújo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Hizamara Feitoza de Araújo
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1329, de 23 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Irla Isabhel de Figueiredo, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0321020.
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.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Irla Isabhel de Figueiredo
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1330, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Jaime Pinto Gomes, aprovado no concurso público sob a inscrição 0312040.
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Jaime
Pinto Gomes, CPF 158.672.695-15, RG 01.499.672-33 SSP/BA, filho de Abdias Gomes e Maria Pinto Gomes, 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
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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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Jaime Pinto Gomes
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1331, de 23 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Marcelo Rufino Agobar, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0308036.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Marcelo
Rufino Agobar, CPF 998.191.986-15, RG 9.013.726 SSP/MG, filho de José
Agobar e Rosangela Rufino Agobar, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Marcelo Rufino Agobar
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1332, de 23 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 dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Municí-
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pio de Barreiras, resolve:
Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrativa, a Srª. Mey Peres Montano, aprovada no concurso público sob a inscrição 0302039.
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Mey
Peres Montano, CPF 012.073.455-98, RG 09.860.944-04 SSP/BA, filha de
Celso Fraga Montano e Berenice Lima Peres, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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 EMPOSSADApelo 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
Mey Peres Montano
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1333, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Matheus Carriery Lima de Oliveira, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0311237.
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
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Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Matheus
Carriery Lima de Oliveira, CPF 034.247.165-10, RG 12.059.061-18 SSP/
BA, filho de Antonio Relson de Oliveira e Verbena de 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 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Matheus Carriery Lima de Oliveira
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1334, de 23 de dezembro de 2008.
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PORTARIA GAB. Nº 1335, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Cyntia da Rocha Bomfim, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0308466.
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.

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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Marisa Borges de Sousa Lima, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300405.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Marisa
Borges de Sousa Lima, CPF 520.765.205-20, RG 04.424.731-17 SSP/BA,
filha de Floriano Benedito de Sousa de Avani Borges e Sousa, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Marisa Borges de Sousa Lima
Empossada

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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Cyntia
da Rocha Bomfim, CPF 015.495.715-16, RG 09.843.209-54 SSP/BA, filha de
Vilem dos Santos Bomfim e Marly da Rocha Bomfim, 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
Cyntia da Rocha Bomfim
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1336, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Suzana Barreto Martins, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0314428.
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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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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Suzana
Barreto Martins, CPF 011.869.845-11, RG 08.861.247-35 SSP/BA, filha de
José Maria Martins Ferreira e Miraltina Barreto Ferreira Martins, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Suzana Barreto Martins
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1337, de 23 de dezembro de 2008.
Nomeia Recreadora
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 Recreadora, a Srª. Paula
Vielmo, aprovada no concurso público sob a inscrição 0314459.
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 deAlmeida
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 Recreadora, homologado no Diário Oficial do Município de
Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Paula Vielmo, CPF
018.361.155-12, RG 09.687.150-44 SSP/BA, filha de Adroaldo Luiz Vielmo e
Elizete Maria Vielmo, 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

Paula Vielmo
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1338, 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 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 de Enfermagem,
a Srª. Geisiane Majore da Silva dos Santos, aprovada no concurso público sob a inscrição 0312497.
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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Geisiane Majore da Silva dos Santos, CPF 025.658.795-71, RG 13.191.771-40
SSP/BA, filha de João Rosa dos Santos e Evilene da Silva 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 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
Geisiane Majore da Silva dos Santos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1339, 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 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 de Enfermagem,
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a Srª. Quitéria Moreira de Oliveira, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0313667.
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 deAlmeida
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 Técnica de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Quitéria Moreira de Oliveira, CPF 013.158.215-16, RG 11.143.422-03 SSP/BA,
filha de Floriano Moreira de Oliveira e Mecia Barbosa de Oliveira, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Quitéria Moreira de Oliveira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1340, de 23 de dezembro de 2008.
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de José Erasmo Barbosa de Oliveira e Maira Nelina de Oliveira, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Anco Marcio de Oliveira
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1341, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Diógenes de Brito Hermino, aprovado no concurso público sob
a inscrição 0303219.
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.

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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Anco Marcio de Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0309197.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Anco
Marcio de Oliveira, CPF 013.213.655-43, RG 15.780.823-82 SSP/BA, filho

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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Diógenes de Brito Hermino, CPF 023.998.155-30, RG 13.156.259-20 SSP/BA, filho de José Ailton Hermino e Neuraci de Brito Hermino, 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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Diógenes de Brito Hermino
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 1342, de 23 de dezembro de 2008.
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ções em contrário.

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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Edilane de Almeida Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0318159.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Edilane
de Almeida Silva, CPF 028.517.615-36, RG 09.638.974-54 SSP/BA, filha de
Edílson Moreira da Silva e Ana de Almeida Silva, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Edilane de Almeida Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1343, de 23 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 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.1ºNomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrativa, a Srª. Janara Laiza de Almeida Soares, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300685.
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.4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposi-

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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Janara
Laiza deAlmeida Soares, CPF 033.479.035-28, RG 08.570.969-74 SSP/BA,
filha de José Xavier Soares Neto e Maria da Penha Almeida Soares, 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
Janara Laiza de Almeida Soares
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1344, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Leonara Alcântara Pimentel, aprovada no concurso público sob
a inscrição 0313700.
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Leonara
Alcântara Pimentel, CPF 015.151.615-44, RG 1.930.347 SSP/RN, filha de
José Raimundo Pimentel Filho e Ivonete Alcântara Pimentel, 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
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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 empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
LeonaraAlcântara Pimentel
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1345, de 23 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 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 Assistente Administrativo, o Sr. Luiz Henrique Feitosa Luz, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0311202.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativo, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Luiz
Henrique Feitosa Luz, CPF 046.792.745-65, RG 11.411.377-71 SSP/BA, filho de Alcyon José Liguori da Luz e Maria Luiza Gonçalves Feitosa da Luz,
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, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Luiz Henrique Feitosa Luz
Empossado
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Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Assistente Administrativa, a Srª. Rosileide de Almeida Santana, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0319446.
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Rosileide de Almeida Santana, CPF 017.770.985-56, RG 11.991.650-93 SSP/BA,
filha de Edvaldo Alves de Santana e Angelita de Almeida Santana, 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
Rosileide de Almeida Santana
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1347, de 23 de dezembro de 2008.
NomeiaAssistente 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Rosania Lopes Borges, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0304736.
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.

PORTARIA GAB. Nº 1346, de 23 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 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:

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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Rosania
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Lopes Borges, CPF 033.449.355-26, RG 13.865.977-43 SSP/BA, filha de
Antonio Correia Borges e Fátima Lopes Borges, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Rosania Lopes Borges
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1348, de 23 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 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 Assistente Administrativa, a Srª. Stefani Laira Dutra Ferreira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0316000.
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 deAlmeida
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 Assistente Administrativa, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Stefani
Laira Dutra Ferreira, CPF 047.208.405-40, RG 14.039.773-64 SSP/BA, filha
de Expedito Duarte Ferreira e Teresinha Bandeira Dutra, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Stefani Laira Dutra Ferreira
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 1349, 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. Rosimar dos Santos Cardoso, aprovada no concurso público sob a inscrição 0318868.
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, a Srª.
Rosimar dos Santos Cardoso, CPF 564.994.855-00, RG 05.581.458-17 SSP/
BA, filha de José Cardoso da Conceição e Ana Rosa Santos da Conceição,
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
Rosimar dos Santos Cardoso
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1350, 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. Girleide Ferreira de Oliveira, aprovada no concurso público sob a inscrição 0308721.
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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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.

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 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. Girleide
Ferreira de Oliveira, CPF 954.931.155-49, RG 09.556.289-38 SSP/BA, filha
de Antonio Gomes de Oliveira e Sebastiana Ferreira de Oliveira, 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
Girleide Ferreira de Oliveira
Empossada

Barreiras/BA, 23 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
Edna de Abreu Teles
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1352, 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. Lindalva Alves da Silva, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0320057.
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.

PORTARIA GAB. Nº 1351, 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. Edna de Abreu Teles, aprovada no concurso público sob a
inscrição 0305141.
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, a Srª. Edna de
Abreu Teles, CPF 378.186.355-72, RG 05.124.864-68 SSP/BA, filha de Iracenio Bispo de Abreu e Maria Ferreira de Abreu, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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

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, a Srª. Lindalva
Alves da Silva, CPF 419.014.875-04, RG 1.635.379 SSP/DF, filha de Abidias
Alves da Silva e Josefa Gomes 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
Lindalva Alves da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1353, 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:
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Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a Srª. Elizete Santos Melo Souza, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0304093.
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 deAlmeida
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, a Srª.
Elizete Santos Melo Souza, CPF 619.757.025-49, RG 12.909.598-20 SSP/
BA, filha de Hermínio de Oliveira Melo e Edite Oliveira Santos Melo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Elizete Santos Melo Souza
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1395, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Deputado Juarez de
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
Deputado Juarez de Souza - Idalci de Souza Pignata, 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 deAlmeida
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 Deputado Juarez de Souza - Idalci de Souza Pignata, CPF 758.882.975-34, RG
04.924.745-08 SSP/BA, filha de Lindolfo Pinto de Souza e Joana Rosa de
Jesus, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
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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
EMPOSSADApelo 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
Idalci de Souza Pignata
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1396, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Dr. Renato Gonçalves
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 Dr.
Renato Gonçalves - Nayara Máximo Monfardini 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora Escola Municipal Dr.
Renato Gonçalves - Nayara Maximo Monfardini Costa, CPF 977.277.25587, RG 256.205 SSP/BA, filha de Arnaldo Monfardini e Elza Máximo Monfardini, 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
EMPOSSADApelo 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
Nayara Maximo Monfardini Costa
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1397, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo
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
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João Crisóstomo Figueiredo - Juliana Maia 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 deAlmeida
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 João
Crisóstomo Figueiredo - Juliana Maia Santos, CPF 007.080.185-13, RG
08.980.188-11 SSP/BA, filha de Juarez de Queiroz Santos e Ana Maia 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 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.
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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
Evilene Torres de Brito
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1399, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão Escola Municipal Dr. Abílio 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 Dr.
Abílio Farias - Meracy Cardoso dos Santos Leal, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Juliana Maia Santos
Empossada

TERMO DE POSSE

PORTARIA GAB. Nº 1398, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão do CAIC - Murilo de Avellar Hingel
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 CAIC - Murilo de
Avellar Hingel - Evilene Torres de Brito, 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 deAlmeida
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 do CAIC - Murilo de Avellar Hingel
- Evilene Torres de Brito, CPF 499.873.215-34, RG 5.172.666 SSP/BA, filha
de Amilton Torres Barrense e Mercina de Brito Barrense, 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

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 Dr.
Abílio Farias - Meracy Cardoso dos Santos Leal, CPF 550.059.345-53, RG
05.032.564-71 SSP/BA, filha de Manoel Catulio dos santos e Ana Cardoso
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 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 ouAcumulação 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
Meracy Cardoso dos Santos Leal
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1400, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão Municipal da
Escola Municipal Paulo Freire
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
Paulo Freire - Maria Ruth dos 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
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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.

presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa
de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Kédma Cristina Costa Lima
Empossada

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 Paulo
Freire - Maria Ruth dos Santos, CPF 314.792.195-68, RG 3.969.590 SSP/
BA, filha de Zélia 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 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Maria Ruth dos Santos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1401, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão do Colégio
Municipal Eurides Sant’Anna
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 Colégio Municipal
Eurides Sant’Anna - Kédma Cristina Costa 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 deAlmeida
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
Eurides Sant’Anna - Kédma Cristina Costa Lima, CPF 619.753.625-00, RG
6.497.559 SSP/BA, filha de Ailton Salomão Lima e Edna Costa Bomfim
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 Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 1402, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão Da Escola Municipal Maria Castro e Silva
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
Maria Castro e Silva - Ambrosina Pereira da Silva, 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
Maria Castro e Silva - Ambrosina Pereira da Silva, CPF 408.467.415-04,
RG 05.272.742-40 SSP/BA, filha de Martiniano Alves da Silva e Benta Eufrásia Oliveira 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 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
Ambrosina Pereira da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1403, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão Da Escola Municipal Joaquim Neto
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
Joaquim Neto - Maria Aparecida Pessoa Souza, 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.
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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.
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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

Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Alessandra Teixeira de Freitas França
Empossada

TERMO DE POSSE
PORTARIA GAB. Nº 1405, de 29 de dezembro de 2008.
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
Joaquim Neto - Maria Aparecida Pessoa Souza, CPF 420.157..315-04, RG
04.635.345-30 SSP/BA, filha de José Dantes Pessoa e Antonia Alves 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 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.

Nomeia Diretora Eleita para Gestão do Centro Educacional Luiz Viana Filho
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
Luiz Viana Filho - Maria Mirtes de Souza Campos, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Maria Aparecida Pessoa Souza
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1404, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal do Parque
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
Parque - Alessandra Teixeira de Freitas França, 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 deAlmeida
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 do
Parque - Alessandra Teixeira de Freitas França, CPF 639.447.315-49, RG
05.906.036-04 SSP/BA, filha de Roberto Teixeira de Freitas e Valdetina Pereira de Freitas, 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

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
Luiz Viana Filho - Maria Mirtes de Souza Campos, CPF 281.676.785-04,
RG 02.637.472-20 SSP/BA, filha de João Pereira de Souza e Alvina Rodrigues 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 Impedimentos Legais ouAcumulação 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 Mirtes de Souza Campos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1406, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão do Centro de
Educação Infantil Nossa Senhora das Graças
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 Nossa Senhora das Graças - Maria Amélia Mariano Cunha, 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
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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.
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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

Saulo Pedrosa deAlmeida
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 de Educação
Infantil Nossa Senhora das Graças - Maria Amélia Mariano Cunha, CPF
914.358.035-15, RG 08.102.113-51 SSP/BA, filha de Nilson Mariano da Silva
e Renilde Conceição 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 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.

Valéria da Silva Libório
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1408, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Santa Rafaela Maria
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
Santa Rafaela Maria - Ana Cristina Oliveira de Carvalho, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maria Amélia Mariano Cunha
Empossada

TERMO DE POSSE

PORTARIA GAB. Nº 1407, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Dr. José da Costa Borges
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 Dr.
José da Costa Borges - Valéria da Silva Libório, 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 deAlmeida
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 Dr.
José da Costa Borges - Valéria da Silva Libório, CPF 271.812.945-04, RG
03.114.254-02 SSP/BA, filha de Otoniel Pereira da Silva e Idalina Rabello
Coité 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 Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo

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 Santa
Rafaela Maria - Ana Cristina Oliveira de Carvalho, CPF 894.909.595-53,
RG 07.868.818-36 SSP/BA, filha de Leovegildo de Jesus Oliveira e Joselita
Souza Oliveira, 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 ouAcumulação 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
Ana Cristina Oliveira de Carvalho
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1409, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão do Colégio
Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda
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 Colégio Municipal
Professora Valdete Piedade de Holanda - Claudiane Miranda Silva Pereira, 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.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui
eventual nomeação anterior.
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Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Nazira Alves de Souza
Empossada

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
Professora Valdete Piedade de Holanda - Claudiane Miranda Silva Pereira, CPF 001.679.705-18, RG 11.511.470.01 SSP/BA, filha de Antônio Souza
Silva e Antônia Elenilse Evarista Miranda, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Claudiane Miranda Silva Pereira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1410, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Professora Cleonice Lopes
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 Cleonice Lopes - Nazira Alves de Souza, 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 deAlmeida
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 Cleonice Lopes - Nazira Alves de Souza, CPF 551.974.775-04, RG
01.730.031-25 SSP/BA, filha de Agenor Alves Cruz e Dejanira Felícia 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 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

PORTARIA GAB. Nº 1411, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Santa Luzia
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
Santa Luzia - Ana Claudia de Almeida 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo Eletivo de Diretora da Escola Municipal Santa
Luzia - Ana Claudia de Almeida Santos, CPF 889.782.655-53, RG 1.666.550
SSP/DF, filha de José Domingos dos Santos e Arminda Alves de Almeida
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 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 ouAcumulação 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
Ana Claudia de Almeida Santos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1412, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão do Colégio
Municipal deAplicação Octávio Mangabeira Filho
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 Colégio Municipal
deAplicação Octávio Mangabeira Filho - Lúcia Valéria Oliveira Bastos
da Silva, 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.
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cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa deAlmeida
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 de
Aplicação Octávio Mangabeira Filho - Lúcia Valéria Oliveira Bastos da
Silva, CPF 619.387.855-68, RG 06.497.558-47 SSP/BA, filha de Anfrizio Pereira Bastos e Josefina Silva de Oliveira, 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
Cristiani Carina Negrão Gallois
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1414, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Povoado de Baraúna
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
Povoado de Baraúna - Arisvaldina de Oliveira Souza, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Lúcia Valéria Oliveira Bastos da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1413, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Adroaldo Fernandes Morais
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
Adroaldo Fernandes Morais - Cristiani Carina Negrão Gallois, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

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 Povoado de Baraúna - Arisvaldina de Oliveira Souza, CPF 401.791.255-91, RG
06.533.796-41 SSP/BA, filha de Felisberto Batista de Oliviera e Lucia Dias
de Oliveira, 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 ouAcumulação 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
Arisvaldina de Oliveira Souza
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1415, de 29 de dezembro de 2008.

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 Adroaldo Fernandes Morais - Cristiani Carina Negrão Gallois, CPF
619.748.385-87, RG 05.390.575-09 SSP/BA, filha de Joselino Negrão e Josélia Vieira 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 Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-

Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Major Cândido
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
Major Cândido - Patrícia Xavier de Assis, 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
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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 deAlmeida
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 Major Cândido - Patrícia Xavier de Assis, CPF 562.171.105-04, RG 04.789.05173 SSP/BA, filha de Vanderlina Xavier de Jesus, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercêlo, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Patrícia Xavier de Assis
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1416, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Dona Quininha de Melo
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
Dona Quininha de Melo - Luanna Batista da 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 deAlmeida
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 Dona
Quininha de Melo - Luanna Batista da Costa, CPF 991.808.555-04, RG
09.318.895-10 SSP/BA, filha de Wilson Alves da Costa e Lilia Batista Ribeiro da Costa, 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
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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
Luanna Batista da Costa
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1417, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Diretora Eleita para Gestão da Escola Municipal Iazinha Pamplona
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
Iazinha Pamplona - Cleide Maria Santos da Cruz, 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 Iazinha Pamplona - Cleide Maria Santos da Cruz, CPF 878.854.685-34, RG
07.582.653-44 SSP/BA, filha de José Francisco da Cruz e Aldeni Santos 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
EMPOSSADApelo 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
Cleide Maria Santos da Cruz
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1418, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-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 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. 1ºNomear para Cargo eletivo, de Vice-Diretora Eleita do Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo - Zilane Batista da Silva, 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. 2ºA Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
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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.
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de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa deAlmeida
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 Vice-Diretora Eleita do Centro
Educacional Tarcilo Vieira de Melo - Zilane Batista da Silva, CPF
569.400.845-68, RG 06.552.925-19 SSP/BA, filha de Altino Batista dos Santos e Laudelina dos Santos Batista, 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Zilane Batista da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1419, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-Diretora Eleita para Gestão da Escola
Municipal Paulo Freire
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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal Paulo Freire - Maria Verônica Porto, 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.

Maria Verônica Porto
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1420, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-Diretor Eleito para Gestão da Escola
Municipal Santa Luzia
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 Vice-Diretor Eleito da Escola
Municipal Santa Luzia - José Brune de Souza, lotado 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 Vice-Diretor Eleito da Escola Municipal Santa Luzia - José Brune de Souza, CPF 519.468.405-30, RG
5.209.303 SSP/BA, filha de Feliciano Honorato de Souza e Teodora Brune
de Souza, 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 Impedimentos Legais ouAcumulação 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras

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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal Paulo Freire - Maria Verônica Porto, CPF 620.631.115-53, RG
06.806.205-24 SSP/BA, filha de Abílio das Chagas Porto e Alaíde Pinto
Porto, 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

José Brune de Souza
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1421, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-Diretor Eleito para Gestão do Colégio
de Aplicação Octávio Mangabeira Filho
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 Vice-Diretor Eleito do Colégio
de Aplicação Octávio Mangabeira Filho - Gilberto Sales de Matos, lotado
na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eleita em 12 de dezem-
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bro 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.
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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, pelo
empossado e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa deAlmeida
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 Vice-Diretor Eleito do Colégio de
Aplicação Octávio Mangabeira Filho - Gilberto Sales de Matos, CPF
495.651.415-87, RG 5.829.667 SSP/BA, filho de Albertino de Matos e Joanita Sales de Matos, 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 Impedimentos Legais ou Acumulação 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Gilberto Sales de Matos
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1422, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-Diretor Eleito para Gestão da Escola
Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda
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 Vice-Diretor Eleito da Escola
Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda - Joacir Silva do Nascimento, lotado 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 deAlmeida
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 Vice-Diretor Eleito da Escola Municipal Professora Valdete Piedade de Holanda - Joacir Silva do Nascimento, CPF 008.888.115-60, RG 11.702.348-52 SSP/BA, filho de Antonio
Rodrigues do Nascimento e Anatalice Silva do Nascimento, 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

Joacir Silva do Nascimento
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 1423, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal Professora Palmira Pereira Farias - Luciane Vieira de Souza,
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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal Professora Palmira Pereira Farias - Luciane Vieira de Souza,
CPF 834.287.801-59, RG 1.833.307 SSP/DF, filha de Angenor Vieira de Souza
e Eronice Arcanjo 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 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
Luciane Vieira de Souza
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1424, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-Diretora Eleita para Gestão da Escola
Municipal do Parque
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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal do Parque - Marinalva Ribeiro Resende, 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
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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.

lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo
Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Juscilene pereira Lima
Empossada

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 Vice-Diretora Eleita da Escola
Municipal do Parque - Marinalva Ribeiro Resende, CPF 173.528.005-49,
RG 01.544.195-40 SSP/BA, filha de Januário Ribeiro da Silva e Hilária Pereira 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 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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
Marinalva Ribeiro Resende
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 1425, de 29 de dezembro de 2008.
Nomeia Vice-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 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 Vice-Diretora Eleita do Colégio
Municipal Padre Vieira - Juscilene pereira 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 deAlmeida
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 Vice-Diretora Eleita do Colégio Municipal Padre Vieira - Juscilene pereira Lima, CPF 708.988.204-72, RG
11.290.283-99 SSP/BA, filha de Ignácio Pereira da Silva e Catarina Brasileiro 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
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

Barreiras/BA, 29 de dezembro de 2008.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 1354, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Ivanilde Clara de Almeida, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0305051, para o cargo de Técnica em Radiologia.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1355, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir o Sr. Josemar Gomes de Brito, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0315157, para o cargo de Técnico em Radiologia.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1356, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir o Sr. Fábio Pereira Porto, aprovado no concurso públi-
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co sob a inscrição 0314723, para o cargo de Recreador.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1357, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Cristiani Puton, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0309138, para o cargo de Odontóloga.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1358, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Manuela dos Anjos Macena, aprovada no concurso público sob a inscrição 0312120, para o cargo de Odontóloga.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1359, de 23 de dezembro 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
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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 dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Maria Iracema Teixeira da Rosa, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0308434, para o cargo de Técnica em
Enfermagem.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1360, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Josilma Silva Oliveira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0315671, para o cargo de Técnica em Enfermagem.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1361, de 23 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Gissania Neves Nascimento, aprovada no concurso público sob a inscrição 0307311, para o cargo de Odontóloga.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1447, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Kelle Araújo Nascimento, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0318922, para o cargo de Enfermeira.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1448, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Joselia Souza do Nascimento, aprovada no concurso público sob a inscrição 0305512, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1449, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Valdivina Muniz de Carvalho, aprovada no concurso público sob a inscrição 03011250, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
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ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1450, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Maria José Rodrigues de Oliveira, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0300253, para o cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1451, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Joselita Alves de Souza, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0316580, para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1452, de 29 de dezembro 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
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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 dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Girleide Pereira da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0302695, para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, a candidata está sendo excluída por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1453, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido aos pré-requisitos constantes
da Lei do Edital.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Francisca Neves Silva, aprovada no concurso público sob a inscrição 0305709, para o cargo deAuxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-requisitos
constantes da Lei do Edital. De forma específica, o candidato está sendo
excluído por não ter apresentado comprovante de formação específica.
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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1454, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido aos pré-requisitos constantes
da Lei do Edital.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Rosangela Paiva Pereira, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0315228, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-requisitos
constantes da Lei do Edital. De forma específica, o candidato está sendo
excluído por não ter apresentado comprovante de formação específica.
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1455, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido aos pré-requisitos constantes
da Lei do Edital.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Lilian Medeiros da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0302589, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-requisitos
constantes da Lei do Edital. De forma específica, o candidato está sendo
excluído por não ter apresentado comprovante de formação específica.
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
PORTARIA GAB. Nº 1456, de 29 de dDezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por não ter atendido aos pré-requisitos constantes
da Lei do Edital.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Nilsa dos Santos e Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0312088, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento aos pré-requisitos
constantes da Lei do Edital. De forma específica, o candidato está sendo
excluído por não ter apresentado comprovante de formação específica.
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
PORTARIA GAB. Nº 1457, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Neuza doa Santos da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0311282, para o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.

Barreiras - Bahia -segunda-feira, 05 de janeiro de 2009

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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1459, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Indiana Jones Roch Castro, aprovada no concurso público sob a inscrição 0314973, para o cargo de Vigia.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.
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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1460, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Jailton Perciquinho de Deus Freire, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0315251, para o cargo de Vigia.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.
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 deAlmeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1461, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
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-
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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 Excluir a Srª. Valdir Ferreira da Silva, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0300522, para o cargo de Motorista.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.
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
PORTARIA GAB. Nº 1462, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Danubia Batista dos Santos, aprovada no concurso público sob a inscrição 0303612, para o cargo de Assistente Administrativa.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.
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
PORTARIA GAB. Nº 1463, de 29 de dezembro de 2008.
Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por ter descumprido o descrito no item XVIII-8, do
edital do concurso público.
O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir a Srª. Isaac Pereira de Farias, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0315533, para o cargo de Assistente Administrativo.
Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do candidato
manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o prazo de validade do concurso público.
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1467, de 29 de Dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público, por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8, do edital do concurso público.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público, por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8, do edital do concurso público.

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:

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

Art.1º Excluir a Srª. João Batista Santos de Souza, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0302798, para o cargo de Assistente Administrativo.

Art.1º Excluir a Srª. Savio de Santana Martins, aprovado no concurso público sob a inscrição 0300915, para o cargo de Assistente
Administrativo.

Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no
item XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do
candidato manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do concurso público.

Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no
item XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do
candidato manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do concurso público.

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.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 1466, de 29 de dezembro de 2008.

PORTARIA GAB. Nº 1468, de 29 de dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público, por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8, do edital do concurso público.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso Público, por ter descumprido o descrito no item
XVIII-8, do edital do concurso público.

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:

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

Art.1º Excluir a Srª. Rudivan de Oliveira Pereira, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0314480, para o cargo de Assistente Administrativo.

Art.1º Excluir a Srª. Charline Barboza Rocha, aprovada no concurso público sob a inscrição 0320493, para o cargo de Assistente
Administrativa.

Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no
item XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do
candidato manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do concurso público.

Art.2º O presente ato decorre por ter descumprido o descrito no
item XVIII-8 do edital, o qual se refere que é de responsabilidade do
candidato manter seu endereço e telefone atualizados até que expire o
prazo de validade do concurso público.

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.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1471, de 29 de dezembro de 2008.

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

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

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

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

Art.1º Excluir a Srª. Adriana de Oliveira Guedes, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0302486, para o cargo de Assistente Administrativa.

Art.1º Excluir a Srª. Juscinara dos Santos Ramos, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0306932, para o cargo de Assistente Administrativa.

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

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

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

Art.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
PORTARIA GAB. Nº 1470, de 29 de dezembro de 2008.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1472, de 29 de dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

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

Art.1º Excluir o Sr. Breno Sandino de Souza, aprovado no concurso público sob a inscrição 0307901, para o cargo de Assistente
Administrativo.

Art.1º Excluir o Sr. Vicente Jorge Pereira Mendes, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0313377, para o cargo de Assistente Administrativo.

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

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

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

Art.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1478, de 29 de Dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

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

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

Art.1º Excluir o Sr. Waldson Alves da Silva, aprovado no concurso público sob a inscrição 0319920, para o cargo de Assistente Administrativo.

Art.1º Excluir a Srª. Sarah Hellen Rego Moraes, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0303934, para o cargo de Assistente Administrativa.

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

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

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

Art.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1474, de 29 de dezembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
PORTARIA GAB. Nº 1477, de 29 de dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

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

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

Art.1º Excluir o Sr. Hugo Alessander de Sene Macedo, aprovado no concurso público sob a inscrição 0317828, para o cargo de
Assistente Administrativo.

Art.1º Excluir a Srª. Sandriane Magalhães Arruda, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0303894, para o cargo de Assistente Administrativa.

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

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

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

Art.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Barreiras - Bahia -segunda-feira, 05 de janeiro de 2009

PORTARIA GAB. Nº 1475, de 29 de dezembro de 2008.

ANO 4 - Nº 844

42

PORTARIA GAB. Nº 1479, de 29 de dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

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

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

Art.1º Excluir o Sr. Raimundo de Souza Junior, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0307075, para o cargo de Assistente
Administrativo.

Art.1º Excluir a Srª. Carla Maiana dos Santos de Carvalho,
aprovada no concurso público sob a inscrição 0310998, para o cargo
de Assistente Administrativa.

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

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

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

Art.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 1476, de 29 de dezembro de 2008.

PORTARIA GAB. Nº 1480, de 29 de dezembro de 2008.

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

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato Convocativo

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

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

Art.1º Excluir a Srª. Marina Claudia da Silva Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0316994, para o cargo de Assistente Administrativa.

Art.1º Excluir o Sr. Elsio Eliseu Schirmer, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0305914, para o cargo de Assistente Administrativo.

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

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

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

Art.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.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 1482, de 29 de dezembro de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo

Exclui Candidato Aprovado em Concurso Público,
por não ter atendido ao Ato Convocativo

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir o Sr. Hairton Diego Magalhães Arrudairmer, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0303847, para o cargo de Assistente
Administrativo.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma
que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto
no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:
Art.1º Excluir o Sr. Pedro Martins dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0302677, para o cargo de Assistente Administrativo.
Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato Convocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído por não atender
ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).
Art.3º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos
Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser
afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa deAlmeida
Prefeito de Barreiras

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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FOTOS RONALDO CARVALHO

Começa agora um novo tempo
A prefeita Jusmari Oliveira e a vice Regina Figueiredo durante o juramento: cuidar dos interesses do povo e trazer o desenvolvimento

EXPEDIENTE

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo
Vice-prefeita
Jessé Olympio - FENAJ 1538
Assessor de Comunicação Social

A prefeita e a vice foram empossadas pela presidenta da Câmara, Kelly Magalhães

FOTO EDUARDO LENA

A posse da prefeita Jusmari Oliveira e da vice Regina Figueiredo deu início a uma
nova fase na administração pública municipal. A participação popular foi maciça, reforçando a expectativa de todos com o novo governo. Realizada na noite do dia 1º, a solenidade oficial reuniu milhares de pessoas no casa de eventos Magnum. Trabalhadores
rurais, estudantes, empresários, presidentes de associações e lideranças políticas regionais foram prestigiar e abraçar a prefeita e a vice. “Uma verdadeira festa da democracia.
Temos certeza que Jusmari fará um governo pautado na ética e na moralidade”, ressaltou
a presidenta da Câmara de Vereadores de Barreiras, Kelly Magalhães.
Sem esconder a emoção, a vice-prefeita Regina Figueiredo, declarou em seu discurso
de posse que o governo que se inicia é, acima de tudo, uma conquista do povo de Barreiras,
que, em pleno exercício da cidadania e com a paciência esgotada, colocou de uma vez por
todas um ponto final em um ciclo administrativo em que a população foi preterida, deixada
de lado. Chegou a hora de lançarmos Barreiras no futuro”, enfatizou a vice.
Trazer o progresso e cuidar das pessoas - A prefeita Jusmari, por sua vez, fez um
discurso forte, emocionado e motivador. Disse que Barreiras ficou à margem do desenvolvimento e as pessoas, principalmente as mais carentes, foram esquecidas pelos governantes anteriores. Agradeceu os mais de 31 mil votos de confiança dados pela população e garantiu trabalhar dia a noite em prol da população, trazendo progresso e promovendo a inclusão social. “Orem a Deus para que Ele nos ajude, pois a tarefa não será fácil,
mas será vitoriosa”, disse a prefeita.
Ela também ressaltou a harmonia produtiva existente entre o Executivo e o Legislativo
nesta gestão para a construção de uma sociedade mais justa e com políticas públicas inclusivas, o que é desejado pelo povo. “Começa um novo tempo na história política da nossa
cidade. Pedimos apenas à população um pouco de paciência, pois os problemas são históricos e graves e não poderão ser resolvidos de uma hora para a outra. Vamos nos desdobrar, sempre consultando a comunidade na elaboração e execução de projetos de interesse
coletivo”, afirmou a prefeita. Depois da cerimônia na Magnum, a nova prefeita, acompanhada da vice, recebeu do ex-gestor as chaves da prefeitura e nomeou quatro secretários.
Everaldo Galvão Júnior – da Saúde, Diran Almeida Ribeiro – das Finanças, José Antonio
Alves – da Infraestrutura e Maria do Carmo Gomes Ferraz – da Educação.

A multidão cercou Jusmari e Regina na chegada à Magnum numa demonstração de carinho e apoio a prefeita e à vice

Mais de quatro mil pessoas participaram da
solenidade de posse de Jusmari e Regina. A
Magnum ficou lotada

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista
Editoração Eletrônica
Eduardo Lena
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