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PORTARIA Nº 158, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido o servidor lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido o servidor Jackson Silva Ayres, do cargo Coordenador da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos 

e Transporte. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 166, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido o servidor lotado na Secretaria Municipal de Segurança, Cidadã e Trânsito. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido o Servidor Ivan Pereira Barbosa, do cargo de Inspetor da Secretaria Municipal de Segurança, Cidadão e Trânsito. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA Nº 168, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido o servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido a servidora Aldeci Oliveira Queiroz Moreira, do cargo de Diretora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer.  

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 183, DE 13 DE AGOSTO  DE 2020 

 

Exonera a pedido Servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido a Servidora Luceli Guedes de Souza, do cargo de Subdiretora da Secretaria Municipal de  Assistência Social e Trabalho 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto  de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA Nº 188, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Aldeci Oliveira Queiroz Moreira , matrícula nº 102, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de 

concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                      

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

      PORTARIA Nº 190, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Maria das Graças Melo do Espirito Santo , matrícula nº 39641, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                       

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 191, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Maria Eurides de Souza , matrícula nº 5621, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                            

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 193, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido a  servidora  lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido a servidora Romancina Rezende Andrade, do cargo de Professora da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 
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      PORTARIA Nº 192, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Nadja Sueli Araújo de Souza , matrícula nº 42845, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de 

concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                     

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 194, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido o servidor Arian Sodré Dourado, do cargo de Coordenador da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA Nº 195, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador.). 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no art. 

89, §§ 1º e 2º da Lei nº 617/03, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Interromper, a pedido, a licença para tratar de interesses particulares concedida ao(a) servidor(a) Adalto de Araújo Soares, matrícula nº. 

10555, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 

Art. 2º. Fica vedada a concessão de nova licença da mesma natureza, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação desta portaria. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº 130, de 17 de 

junho de 2020. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

                                                                

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 196, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Ivan Pereira Barbosa, matrícula nº 1507, lotado na Secretaria Municipal de Segurança, 

Cidadã e Trânsito pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020,a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo 

eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 197, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

 

Exonera a pedido o servidor lotado na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município de Barreiras-BA: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Exonerar a pedido o servidor José Carlos Leonardo da Silva, do cargo de Diretor  da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Gabinete do Prefeito em 13 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

João Barbosa de Souza Sobrinho 
 Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 199, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Zilmar dos Santos Alves , matrícula nº 3536, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                             

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 200, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Carmélia Carvalho Souza , matrícula nº 491, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

                                                                   

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

  

 
PORTARIA N°201, DE 13 DE AGOSTO DE 2020. 

 
Designa servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação na modalidade Pregão e dá outras providências. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município de Barreiras - BA, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de realização de licitações na modalidade Pregão para atender as necessidades do Município. 
 
CONSIDERANDO que aquisição de bens e serviços comuns no âmbito municipal, deve ser realizada através da modalidade Pregão, instituída pela Lei 
Federal nº 10.520/2002. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão Permanente de Licitação: 
 
a) Pregoeiro: 
I. André Avelino de Oliveira Neto RG nº 11718603-15 
 
b) Equipe de Apoio 
I. Irisneta de Souza Pereira RG nº 07566927-76 
II. Deisiane Chagas Caitano RG nº 12809273-48 
 
Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Município responsável em prestar suporte e consultoria jurídica ao Pregoeiro e à equipe de apoio 
supramencionado. 
 
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2020. 
 
Art. 4º Revogam-se todas as disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, em 13 de agosto de 2020. 
 

 
João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 202, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Gilvânia Maria dos Santos , matrícula nº 10957, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de 

concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                             

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 203, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Karlúcia Crisóstomo Macêdo Antônio , matrícula nº 1910, lotada na Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de 

concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                     

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 204, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Márcia de Fátima Conceição de Almeida, matrícula nº 2205, lotada na Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização 

para fins de concorrer ao cargo eletivo de vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                     

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 205, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Helisson Barbosa de Jesus, matrícula nº 1396, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                         

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 206, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor José Carvalho Sobrinho, matrícula nº 8337, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 207, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Jutahy Magalhães, matrícula nº 1900, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo 

eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                          

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 208, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Raimundo Santana dos Santos, matrícula nº 2979, lotado na Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de 

concorrer ao cargo eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                  

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 209, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Rogério Tavares da Silva, matrícula nº 4908, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                           

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 210, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Corcilde Araújo dos Anjos , matrícula nº 11114 , lotada na Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                  

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 211, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador(a).. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do(a)  servidor(a)  Arian Sodré Dourado , matrícula nº 10868 , lotado(a) na Secretaria Municipal de 

Saúde pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador (a) nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor(a) o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                    

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 212, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora.. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Gilseneide Alves de Souza , matrícula nº 1330 , lotada na Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 213, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora.. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Manuela Fernandes da Rocha , matrícula nº 42939 , lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                               

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 214, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Gilvan Ferreira dos Santos , matrícula nº 9498 , lotado na Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de vereador 

nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                               

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 215, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Vitor Cleber Pereira de Souza , matrícula nº 9628 , lotado na Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de vereador 

nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                              

João Barbosa de Souza Sobrinho 

 Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 216, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Sileno de Cerqueira Bispo dos Santos , matrícula nº 10635 , lotado na Secretaria Municipal 

de Saúde pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo 

de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                   

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 217, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Wesley Bruno Souza Santos , matrícula nº 10806, lotado na Secretaria Municipal de Saúde 

pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de vereador 

nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                              

João Barbosa de Souza Sobrinho 

  Prefeito Municipal 
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      PORTARIA Nº 218, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento da servidora Maria Lindinalva Nino Bastos , matrícula nº 39509, lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereadora nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado a servidora o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                            

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 233, DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a homologação do pedido de afastamento de servidor público a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao cargo eletivo de 

vereador. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,  

RESOLVE: 

Art. 1º. Homologar o pedido de afastamento do servidor Adalto de Araújo Soares , matrícula nº 10555, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer pelo período de 15 de agosto de 2020 a 15 de novembro de 2020, a título de desincompatibilização para fins de concorrer ao 

cargo eletivo de vereador nas próximas eleições. 

Art. 2º. Fica assegurado ao servidor o direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o período de afastamento. 

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Barreiras-BA, 13 de agosto de 2020. 

 

                                                                     

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 

 
 
 


