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PORTARIA GAB. Nº 080, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Adeilde Cardoso Alves, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0300979 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Adeilde Cardoso Alves, CPF 904100765-20, RG
08009583 65 SSP/BA, filha de Francisco Alves de Santana e Ana
Cardoso Nunes, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

 Adeilde Cardoso Alves
 Empossada

PORTARIA GAB. Nº 081, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Benilde Catula dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0317683 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Benilde Catula dos Santos, CPF 019775215-25, RG
13035407 46 SSP/BA, filha de Benedito Calixto dos Santos Filho e
Maria Vieira Catula, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Benilde Catula dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 082, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

 Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Bianca Caroline Dourados dos Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0305557 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a
categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de 2008,
a  Sra Bianca Caroline Dourados dos Santos, CPF 032796835-
48, RG 118949979 99 SSP/BA, filha de Hagamenon Carlos dos San-
tos e Dalvenice Dourados dos Santos, oportunidade em que foi cien-
tificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Em-
possada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Bianca Caroline Dourados dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 083, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Djania Rosa do Nascimento Gomes,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0303807 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Djania Rosa do Nascimento Gomes, CPF 032685985-
36, RG 11590352 61 SSP/BA, filha de Arnaldo Bruno do Nascimen-
to e Valmira Rosa do Nascimento, oportunidade em que foi cientifi-
cada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
 Prefeita de Barreiras

Djania Rosa do Nascimento Gomes
Empossada



PORTARIA GAB. Nº 084, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Elza Maria Rodrigues Simões, aprova-
da no concurso público sob a inscrição nº 0304583 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Elza Maria Rodrigues Simões, CPF 403185593
15, RG 12936065 10 SSP/BA, filha de Maria Domingas Rodri-
gues, 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
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elza Maria Rodrigues Simões
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 085, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Eufrasia Franca Almeida de Souza,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0308444 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Eufrasia Franca Almeida de Souza, CPF 002875225
20, RG 09851069 -05  SSP/BA, filha de Eufrasio Ferreira de Almei-
da e Elenina Goncalves da Franca Almeida , oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das respon-
sabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da admi-
nistração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declara-
da Empossada pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apre-
senta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Eufrásia Franca Almeida de Souza
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 086, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Enielia Souza da Rocha, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0318869. .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Enielia Souza da Rocha, CPF 016999045 10, RG
08699865 03 SSP/BA, filha de Arnaldo Rodrigues de Souza e Maria
Joana de Santana 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 cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Enielia Souza da Rocha
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 087, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Elizangela Maria dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0302870 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Elizangela Maria dos Santos, CPF 013716745-
82, RG 11700407 30 SSP/BA, filha de Valdomiro Joaquim da Silva
e Maria Jose dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empos-
sada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elizangela Maria dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 088, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Elane Batista de Souza, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0305649 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Elane Batista de Souza, CPF 010637395-19, RG
2114480 SSP/DF, filha de Francisco Pereira de Souza Filho e Renil-
de Elias Batista 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 cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elane Batista de Souza
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 089, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Eliete Honoria Lopes de Barros, apro-
vada no concurso público sob a inscrição nº 0305140 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Eliete Honoria Lopes de Barros, CPF 026838095
30, RG 13952922 56 SSP/BA, filha de Joao Candido Lopes e Lu-
zia Honoria Lopes, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Eliete Honoria Lopes de Barros
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 090, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Elialda Felix da Cruz Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0302556 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Elialda Felix da Cruz Santos, CPF 705021535-
04, RG 2667159 SSP/DF, filha de Otacilio Felix da Cruz e Elenir
Marques 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, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
 Prefeita de Barreiras

Elialda Felix da Cruz Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 091, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde o Sr Francisco Pereira Albernaz, aprovado no
concurso público sob a inscrição nº 0303667 .

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, o  Sr Francisco Pereira Albernaz, CPF 147414585 04, RG
02198029 20 SSP/BA, filho de Antônio Joaquim Albernaz e Bemvin-
da Pereira 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, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarado Empossado pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. O empossado apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Francisco Pereira Albernaz
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 092, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Gildeneia Maria Barreto de Oliveira,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0308491.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Gildeneia Maria Barreto de Oliveira, CPF
418756805-00, RG 04434204 75 SSP/BA, filha de Gildasio Muniz
Barreto e Nelcina Maria Barreto, op0ortunidade em que foi cientifi-
cada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gildeneia Maria Barreto de Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 093, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, o Sr Hagamenon Carlos dos Santos, aprova-
do no concurso público sob a inscrição nº 0301404.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, o  Sr Hagamenon Carlos dos Santos, CPF 202741225
53, RG 488413 SSP/DF, filho de Terezinha Gomes dos Santos,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, as-
sumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obedecen-
do as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos pode-
res competentes, sendo declarado Empossado pela Exma. Sra Pre-
feita Municipal. O empossado apresenta em anexo a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais
ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira,
pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Hagamenon Carlos dos Santos
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 094, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Hildivana Francisca de Morais de Al-
meida, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0305920.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Hildivana Francisca de Morais de Almeida, CPF
225589185-91, RG 02810149-90 SSP/BA, filha de Sergio Jose de
Morais e Olinda Francisca de Morais, oportunidade em que foi cien-
tificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Em-
possada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Hildivana Francisca de Morais de Almeida
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 095, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, o Sr Israel Pereira da Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0316383.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, o  Sr Israel Pereira da Silva, CPF 044614335-95 , RG
14934296 98 SSP/BA, filho de Maria Pereira da Silva, oportunida-
de 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 nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarado Empossado pela Exma. Sra Prefeita Munici-
pal. O empossado apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Israel Pereira da Silva
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 096, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Jaciara Albernaz Cordeiro de Souza,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0305495.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Jaciara Albernaz Cordeiro de Souza, CPF 717642915
49, RG 07494146 SSP/BA, filha de Antonio Cordeiro Filho e Carmi-
nha Albernaz Cordeiro, 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 cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jaciara Albernaz Cordeiro de Souza
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 097, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Juscimara Pinto da Conceição, aprova-
da no concurso público sob a inscrição nº 0302565.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Juscimara Pinto da Conceição, CPF 011659365
26, RG 09436313 78 SSP/BA, filha de José Santos Pinto e Maria
da Cruz de Souza Pinto, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empos-
sada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Juscimara Pinto da Conceição
 Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 098, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Judinete da Silva dos Santos Pereira,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0308165.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a
categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de 2008,
a  Sra Judinete da Silva dos Santos Pereira, CPF 021430495-79,
RG 1274264502 SSP/BA, filha de Joao Batista dos Santos e Maria de
Lourdes Pereira da Silva dos Santos , oportunidade em que foi cien-
tificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Em-
possada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Judinete da Silva dos Santos Pereira
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 099, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Janeide Alves Cruz, aprovada no con-
curso público sob a inscrição nº 0306970.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Janeide Alves Cruz, CPF 045304995-88, RG
13443275 40 SSP/BA, filha de Raimundo de Souza Cruz e Maria
Lucia Alves 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, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Janeide Alves Cruz
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 100, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Luciana dos Santos Bispo, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0311831.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Luciana dos Santos Bispo, CPF 036795175-48, RG
14465780 54 SSP/BA, filha de Valdemir Soares Bispo e Maria da
Gloria Nogueira dos Santos Bispo , oportunidade em que foi cienti-
ficada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilida-
des inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração
pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vie-
rem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Em-
possada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Luciana dos Santos Bispo
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 101, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Maraiza Carneiro dos Santos, aprova-
da no concurso público sob a inscrição nº 0313117.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Maraiza Carneiro dos Santos, CPF 018261205-80,
RG 12018628 41 SSP/BA, filha de Jose Claudio Alves dos Santos e
Mires Conceiçao Carneiro dos Santos, oportunidade em que foi ci-
entificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada
Empossada pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apre-
senta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexis-
tência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maraiza Carneiro dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 102, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Micelia Silva Santos, aprovada no con-
curso público sob a inscrição nº 0306563.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Micelia Silva Santos, CPF 025487035-09, RG
12075381 24 SSP/BA, filha de Manoel Messias Santos Souza e Maria
Aparecida Souza Silva Santos, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Micelia Silva Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 103, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Nilva Francisca Barbosa Araujo, apro-
vada no concurso público sob a inscrição nº 0311322.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Nilva Francisca Barbosa Araujo, CPF 039114125
25, RG 14028714 06 SSP/BA, filha de Joao Mercedes Barbosa e
Laurentina Francisca Barbosa, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Nilva Francisca Barbosa Araujo
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 104, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Patricia da Silva Duarte, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0302883.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Patricia da Silva Duarte, CPF 040399355-51, RG
13572393 00 SSP/BA, filha de Francisco Duarte Rodrigues e Neu-
racy Marcelino 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 cria-
das pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pela
Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Patrícia da Silva Duarte
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 105, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Rubenilza Estevam de Araujo Santos,
aprovada no concurso público sob a inscrição nº 0309599.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a
categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado no Diá-
rio Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de 2008,
a  Sra Rubenilza Estevam de Araujo Santos, CPF 000334365-09,
RG 09173537 81 SSP/BA, filha de Nivaldo Ursulino dos Santos e
Angela Maria Estevam de Araujo, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Rubenilza Estevam de Araújo Santos
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 106, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Sintia de Jesus Rodrigues, aprovada no
concurso público sob a inscrição nº 0301208.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Sintia de Jesus Rodrigues, CPF 036004035-75,
RG 13581700 53 SSP/BA, filha de Inacio Martins Rodrigues e
Zelina Maria de Jesus, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-
lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empos-
sada pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Sintia de Jesus Rodrigues
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 107, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

 Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Susania Pereira de Araujo, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0304046.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho
de 2008, a  Sra Susania Pereira de Araujo, CPF 012337995-41,
RG 09202726 14 SSP/BA, filha de Anibal de Araujo e Neura Perei-
ra de Araujo, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada
pela Exma. Sra Prefeita Municipal. A empossada apresenta em anexo
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado
o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Susania Pereira de Araujo
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 108, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Vanusa Gomes dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0311944.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Vanusa Gomes dos Santos, CPF 639581045 68, RG
08733814 91 SSP/BA, filha de Arquimedes Martins dos Santos e
Doralice Gomes dos Santos, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Vanusa Gomes dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 109, DE 13 DE ABRIL DE 2010.

Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribui-
ções 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. 10º, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Adminis-
tração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Município
de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente Comu-
nitário de Saúde, a Sra Vaneide Barbosa dos Santos, aprovada
no concurso público sob a inscrição nº 0305813.

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

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de abril de 2010, frente à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo
para a categoria de Agente Comunitário de Saúde, homologado
no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 721 de 04 de julho de
2008, a  Sra Vaneide Barbosa dos Santos, CPF 008719675-10,
RG 11382990 65 SSP/BA, filha de Carlos Monteiro dos Santos e
Maria Eudete Barbosa dos Santos, oportunidade em que foi cientifi-
cada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a
ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada Empossa-
da pela Exma. Sra Prefeita 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 pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de abril de 2010.

Jusmari Oliveira
 Prefeita de Barreiras

Vaneide Barbosa dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 123, DE 20 DE ABRIL DE 2010.

Torna Sem Efeito a Portaria 079/2010
que Exonera Motorista de Gabinete.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme
a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a portaria 079/2010 que exonerava
a pedido do Cargo em Comissão NH6, de Motorista de Gabinete,
o Sr. Ricardo José Gonçalves Mariano, lotado junto ao
Gabinete da Prefeita.

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 nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 124, DE 26 DE ABRIL DE 2010.

Exonera Motorista

A Prefeita de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a
Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar do Cargo em Comissão NH6, Motorista,
o Sr. Ricardo José Gonçalves Mariano, lotado no Gabinete
da Prefeita.

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.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

LEI Nº. 893/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

 “Dá nova redação a Lei n. 408, de 30.04.98,
que redefine competência e estabelece a
composição do Conselho Municipal de Saú-
de de Barreiras e extingue a Lei n. 541, de
19. 09.01”.

A PREFEITA DE BARREIRAS - BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras - BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde de Barreiras, órgão
colegiado, permanente, deliberativo e normativo do Sistema
Único de Saúde no âmbito municipal, integrante da estrutura
básica da Secretaria Municipal de Saúde, foi criado pela Lei n.
188, de 02.06.93 e reformulado pelas Leis n. 408, de 30.04.98 e
541, de 19. 09.01, tem por competência formular estratégias e
controlar a execução da política de saúde do município, inclusi-
ve nos seus aspectos econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - O Conselho Municipal de Saúde terá funções deli-
berativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, objetivando
basicamente o estabelecimento, acompanhamento, controle e
avaliação da política municipal de saúde, de acordo com a Cons-
tituição Federal, a saber:

I - Atuar na formulação e no controle da execução da Políti-
ca Municipal de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos
e financeiros, e nas estratégias para sua aplicação aos setores
público e privado.

II - Deliberar sobre os modelos de atenção a saúde da popu-
lação e de gestão do Sistema Único de Saúde.

III - Estabelecer diretrizes a serem observadas na elabora-
ção de planos de saúde do Sistema Único de Saúde, no âmbito
municipal, em função dos princípios que o regem e de acordo
com as características epidemiológicas, das organizações dos
serviços em cada instância administrativa e em consonância com
as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Saúde.

IV - Definir e controlar as prioridades para a elaboração de
contratos entre o setor público e entidades privadas de presta-
ção de serviços de saúde.

V - Propor prioridades, métodos e estratégias para a forma-
ção e educação continuada dos recursos humanos do Sistema
Único de Saúde.

VI - Aprovar a proposta setorial da saúde, no Orçamento
Municipal.

VII - Criar, coordenar e supervisionar Comissões Interseto-
riais e outras que julgar necessárias, inclusive Grupos de Traba-
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lho, integradas pelas secretarias e órgãos competentes e por
entidades representativas da sociedade civil.

VIII - Deliberar sobre propostas de normas básicas munici-
pais para operacionalização do Sistema Único de Saúde.

IX - Estabelecer diretrizes gerais e aprovar parâmetros mu-
nicipais quanto à política de recursos humanos para a saúde.

X - Definir diretrizes e fiscalizar a movimentação e aplica-
ção dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, no
âmbito municipal, oriundos das transferências do orçamento da
União e da Seguridade Social, do orçamento estadual, 15% do
orçamento municipal, como decorrência do que dispõe o artigo
30, inciso VII, da Constituição Federal e a Emenda Constitucio-
nal nº 29/2000.

XI - Aprovar a organização e as normas de funcionamento
das Conferências Municipais de Saúde, reunidas ordinariamen-
te, a cada 4 (quatro) anos, e convocá-las, extraordinariamente,
na forma prevista pelos §§ 1º e 5º do artigo 1º da Lei n. 8142/90.

XII - Aprovar os critérios e o repasse de recursos do Fundo
Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Saúde e a
outras instituições e respectivo cronograma e acompanhar sua
execução.

XIII - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemá-
tico com os poderes constituídos, Ministério Público, Câmara de
Vereadores e mídia, bem como, com setores relevantes não re-
presentados no Conselho.

XIV - Articular-se com outros conselhos setoriais com o pro-
pósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégi-
as comuns para o fortalecimento do sistema de participação e
Controle Social.

XV - Acompanhar o processo de desenvolvimento e incor-
poração científica e tecnológica na área de saúde, visando à
observação de padrões éticos compatíveis com o desenvolvi-
mento sócio-cultural do município.

XVI - Cooperar na melhoria da qualidade da formação dos
trabalhadores da saúde.

XVII - Divulgar suas ações através dos diversos mecanis-
mos de comunicação social.

XVIII - Manifestar-se sobre todos os assuntos de sua com-
petência.

CAPÍTULO III
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte
constituição:

a) segmentos organizados de usuários do Sistema Único de
Saúde;

b) prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde;

c) trabalhadores da Saúde e,
d) representantes do governo municipal e estadual.
Parágrafo Único: A representação dos usuários será paritá-

ria em relação ao conjunto dos demais segmentos.
Art. 4º. O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa Di-

retora como órgão operacional de execução e implementação

de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município,
eleita na forma do artigo 6º desta Lei.

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º. O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte com-
posição:

I - De forma paritária (50%) de seguimentos organizados de
usuários do SUS; (25%) de representantes dos trabalhadores
da saúde; (25%) de representação de governos, prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.

a) 06 (seis) representantes de entidades de usuários do Sis-
tema Único de Saúde - SUS, cujo critério para a representação
será “a representatividade, a abrangência e a complementarida-
de do conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação do Con-
selho de Saúde”. (Resolução 333/003 do CNS);

b) 01 (um) representante dos trabalhadores da saúde a nível
municipal;

c) 02 (dois) representantes de prestadores de serviço do Sis-
tema Único de Saúde Municipal;

d) 02 (dois) representantes do governo municipal indicado
pela(o) Prefeita(o), um dos quais  será o Secretário(a) Munici-
pal de Saúde, membro nato do Conselho;

e) 01(um) representante do governo estadual indicado pela
25ª DIRES.

II - A representação paritária de que trata este artigo, será
realizada de forma direta junto aos seguimentos ou entidades
em conformidade com o artigo 3º desta Lei.

III – Cada segmento representado do conselho terá um su-
plente, podendo este ser de entidade diferente dentro do mesmo
seguimento se assim o entenderem.

IV - Um mesmo segmento poderá ocupar no máximo 02
(duas) vagas no Conselho Municipal de Saúde.

V - A presidência do Conselho Municipal de Saúde será atri-
buída ao conselheiro eleito pela plenária do Conselho.

Art. 6º - A Mesa Diretora, referida no artigo 4º desta Lei
será eleita diretamente pela Plenária do Conselho e será com-
posta de:

a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Secretário e;
d) Vice-Secretário.
Art. 7º - O Conselho Municipal de Saúde reger-se-á pelas

seguintes disposições, no que se refere aos seus membros:
I – Serão indicados pelos seus respectivos segmentos e se-

rão substituídos pelos mesmos mediante solicitação à(ao)
Prefeita(o) Municipal através da Mesa Diretora do Conselho.

II - Terão seu mandato extinto, caso faltem, sem prévia jus-
tificação, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) interca-
ladas, num período de 12 (doze) meses.

III - Terão mandato de 02 (dois) anos, cabendo prorrogação
por tempo indeterminado ou recondução.

Parágrafo único: O exercício do mandato de membro do Con-
selho Municipal de Saúde não será remunerado e será conside-
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rado de alta relevância pública.
Art. 8º - Para melhor desempenho de suas funções, o Con-

selho Municipal de Saúde poderá recorrer a pessoas e entida-
des, mediante os seguintes critérios:

I – Consideram-se colaboradores do Conselho Municipal, as
instituições formadoras de recursos humanos para a saúde e as
entidades representativas de profissionais e usuários de saúde,
independentemente de sua condição de membros.

II – Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notó-
ria especialização na área de saúde, para assessorar o Conselho
em assuntos específicos.

III – Poderão ser criadas comissões internas entre as insti-
tuições, entidades e membros do Conselho, para promover estu-
dos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO E CONVOCAÇÃO

Art. 9º. O Conselho Municipal de Saúde funcionará segundo
o que disciplina o seu regimento interno e terá as seguintes nor-
mas gerais:

I - O órgão de deliberação máxima será a Plenária do Con-
selho.

II - A Plenária do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês e extraordinariamente, quando convocada pelo Pre-
sidente ou pela maioria simples de seus membros.

III - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á extraordi-
nariamente para tratar de matérias especiais ou urgentes, quan-
do houver:

a) Convocação formal da Mesa Diretora;
b) Convocação formal de metade mais um de seus membros

titulares.
IV - Cada membro do Conselho terá direito a um único voto

na Plenária do Conselho.
V - As Plenárias do Conselho serão instaladas com a pre-

sença da maioria simples dos membros que deliberarão pela
maioria dos votos presentes.

VI - As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão
consubstanciadas em resolução, moção ou recomendação.

VII - A Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar “ad
referendum” da Plenária do Conselho.

Art. 10º - O Conselho Municipal de Saúde convocará a cada
quatro (04) anos, uma Conferência Municipal de Saúde para
avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação
para o Sistema Único de Saúde.

CAPÍTULO VI
DAS DIRETRIZES BÁSICAS DA ATUAÇÃO

Art. 11º - O Conselho Municipal de Saúde observará no exer-
cício de suas atribuições, as seguintes diretrizes básicas e priori-
tárias:

I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à promoção
da saúde, redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção, recuperação e reabilitação.

II – Integralidade de serviços de saúde, buscando promoção
da saúde em toda a rede municipal, diminuindo as taxas de mor-
talidade infantil e aumentando a expectativa de vida.

Art. 12º - O Conselho Municipal de Saúde promoverá como
órgão colegiado deliberativo e representativo, debates estimu-
lando a participação comunitária, visando prioritariamente, a
melhoria de serviços de saúde no Município.

Art. 13º - As disposições desta lei, quando necessário, serão
regulamentadas pelo Poder Executivo, desde que aprovadas pelo
Poder Legislativo.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

LEI Nº 894/2010, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

“Denomina localidade na cidade de Barreiras”.

A PREFEITA DE BARREIRAS - BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Barreiras - BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica denominada “Prainha” a Localidade às mar-
gens do Rio de Ondas, após o Bairro Morada Nobre e antes do
Povoado Conquista, na Estrada para o Barrocão de Cima e
Barrocão de Baixo.

 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras


