
PORTARIA GAB. Nº 191, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Enferma-
gem, o Srº João José da Cruz Filho, aprovado no concurso público
sob a inscrição nº 0305079 .

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Auxiliar de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o  Srº João
José da Cruz Filho, CPF 965095975-00, RG 08031734 07  SSP/BA,
filho de João José da Cruz e Ana Pereira de Novais, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromis-
so 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 declarado
Empossado pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O empossado apresenta
em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavra-
do o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

João José da Cruz Filho
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 192, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
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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 Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Enferma-
gem, a Srª Maria Paula da Silva Santos, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição nº 0300976 .

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Auxiliar de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a  Srª Maria
Paula da Silva Santos, CPF 582663565-72, RG 05548543 09  SSP/
BA, filha de Milton Jose da Silva e Domingas Paula Ferreira, oportuni-
dade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas 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 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Paula da Silva Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 204, DE 13 DE MAIO DE 2010.

 Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:
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Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Ana Cláudia Menezes dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição nº 0308931.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Ana
Claudia Menezes dos Santos, CPF 831320825 20, RG 10087530 09
SSP/BA, filha de José Marcelino Oliveira dos Santos e Ana Maria
Menezes dos Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atenden-
do 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 Pre-
feita Municipal. A empossada apresenta em anexo a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmu-
lo 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ana Cláudia Menezes dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 205, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Debora Figueira Silva, aprovado no concurso público sob
a inscrição nº 0317257.

Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) dias,

a partir da assinatura e publicação desta portaria.
Art. 3º  A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista

nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Debora
Figueira Silva, CPF 020176345-14, RG 35011616-7 SSP/SP, filha de
Anderson Carvalho Silva e Andrea Figueira, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabi-
lidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pú-
blica, 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 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Débora Figueira Silva
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 206, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Damiana Maria Soares da Silva, aprovado no concurso
público sob a inscrição nº 0304989.

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

Art. 3º  A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.
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Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Damiana
Maria Soares da Silva, CPF 022945234-58, RG 1.386.373 SSP/AL,
filha de Francisco Soares da Silva e Josefa Terto da Silva, oportunida-
de em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração 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
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavra-
do o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Damiana Maria Soares da Silva
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 207, DE 13 DE MAIO DE 2010.

 Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Edany Maria de Assis, aprovado no concurso público sob a
inscrição nº 0307945.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Edany
Maria de Assis, CPF 919187905-15, RG 3833207 SSP/GO, filha de
Antonio Geraldo de Assis e Veralucia Maria de Assis, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da ad-
ministração 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
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavra-
do o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Edany Maria de Assis
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 208, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, o Srº Gildasio Ferreira de Oliveira, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição nº 0301530.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
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do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, o  Srº Gildasio
Ferreira de Oliveira, CPF 017422895-33, RG 11764717 91 SSP/BA,
filha de Germiniano Celestino de Oliveira e Regina Lucia Ferreira San-
tos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nor-
teadores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O em-
possado 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gildasio Ferreira de Oliveira
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 209, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Joana Darc da Silva de Lacerda, aprovado no concurso
público sob a inscrição nº 0308908.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Joana
Darc da Silva de Lacerda, CPF 003799045-43, RG 09365637 88 SSP/
BA, filha de Giovani Rodrigues de Lacerda e Maria Rita da Silva de
Lacerda, 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 nor-
mas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarada Empossada 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Joana Darc da Silva de Lacerda
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 210, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Patricia Oliveira, aprovado no concurso público sob a
inscrição nº 0301977.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Patricia
Oliveira, CPF 008952195-14, RG 11361933 24 SSP/BA, filha de Be-
nicio Ferreira de Oliveira e Maria Lina de Oliveira, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da 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 Impedimentos
Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente
termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo
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empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Patrícia Oliveira
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 211, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, o Srº Murilo dos Santos, aprovado no concurso público sob a
inscrição nº 0313599.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio de 2010, frente à Excelentíssima Se-
nhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma pos-
se no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a categoria
de Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, o Srº Murilo dos Santos, CPF
003992145-00, RG 09742224 02 SSP/BA, filho de Cleonice Maria dos
Santos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norte-
adores da administração pública, bem como obedecendo as normas exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada Empossada pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O empossado
apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jus-
mari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 13 de maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Murilo dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 212, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Thaise Ilana Rodrigues dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição nº 0305443.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Thaise
Ilana Rodrigues dos Santos, CPF 010791065-96, RG 07969608 28
SSP/BA, filha de Milton José dos Santos e Enedina Rodrigues Falcão,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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 competentes,
sendo declarada Empossada pela Exma. Srª Prefeita Municipal. A em-
possada 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Thaise Ilana Rodrigues dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 213, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Técnico de Enfermagem

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
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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 Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Técnico de Enferma-
gem, a Srª Valdete Tavares da Silva Lima, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição nº 0301167.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Técnico de Enfermagem, homologado no Diário Oficial
do Município de Barreiras, nº 686 de 13 de maio de 2008, a  Srª Valdete
Tavares da Silva Lima, CPF 917007871-87, RG 15620681 13 SSP/
BA, filha de Valdivino Monteiro da Silva e Anisia Tavares da Silva,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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 competentes,
sendo declarada Empossada pela Exma. Srª Prefeita Municipal. A em-
possada 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Valdete Tavares da Silva Lima
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 214, DE 13 DE MAIO DE 2010.

Nomeia Farmacêutico

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Farmacêutico, o Srº

Juacélio da Silva Nunes, aprovado no concurso público sob a inscri-
ção nº 0312516 .

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

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

Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de maio 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 Farmacêutico, homologado no Diário Oficial do Municí-
pio de Barreiras, de 12 de maio de 2008, o  Srº Juacélio da Silva Nunes,
CPF 705547143-53, RG 1.310.675 SSP/PI, filho de José Nobre Nu-
nes e Luisa da Silva Nunes, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Pre-
feita Municipal. O empossado apresenta em anexo a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmu-
lo 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 maio de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Juacélio da Silva Nunes
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 234, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

 Nomeia Agente Comunitário de Saúde

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Agente Comunitário
de Saúde, o  Srº Ramon Pinto de Novaes, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição nº 0316939.

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

Art. 3º  A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e



Barreiras - Bahia - Edição 1052 - 21 de junho de 2010 - ANO 05

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 dispo-
sições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Srº
Ramon Pinto de Novais, CPF 019604445 65, RG 13059825 92 SSP/
BA, filho de Edimario Marques de Novaes e Cleusa Pinto de Novaes,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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 competentes,
sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O em-
possado 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ramon Pinto de Novaes
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 235, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Agente de Tributos

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Agente de Tribu-
tos, a  Srª Vilma Barbosa Ribeiro, aprovada no concurso público sob
a inscrição nº 0303531 .

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 de Tributos, homologado no Diário Oficial do
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Vilma
Barbosa Ribeiro, CPF 944054765-00, RG 08942550 29 SSP/BA, fi-
lha de Osvaldo Santos Ribeiro e Judith Barbosa Evangelista, oportuni-
dade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas 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 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Vilma Barbosa Ribeiro
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 238, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a  Srª Adriana Batista de Araujo, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição nº 0318306.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
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al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª
Adriana Batista de Araujo, CPF 04337649530, RG 14093820 60
SSP/BA, filha de Edimilson Pereira de Araujo e Maria Batista de Arau-
jo, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nor-
teadores 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 em-
possada 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Adriana Batista de Araújo
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 239, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a  Srª Aparecida Cardoso Batista, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição nº 0304731.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª
Aparecida Cardoso Batista, CPF 045053695-52, RG 14622116 82
SSP/BA, filha de João Batista Filho e Neumaci Lopes Cardoso, oportu-
nidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres
e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da

administração pública, bem como obedecendo as normas 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 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Aparecida Cardoso Batista
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 240, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a  Srª Ana de Jesus Pereira, aprovado no concurso público
sob a inscrição nº 0312875.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Ana de
Jesus Pereira, CPF 014814355 58, RG 14468130 70 SSP/BA, filha
de Maria Rosa Pereira, 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, atenden-
do 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 Pre-
feita Municipal. A empossada apresenta em anexo a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmu-
lo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e
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por duas testemunhas.
Barreiras, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ana de Jesus Pereira
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 241, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a  Srª Fabricia da Silva Barbosa, aprovado no concurso públi-
co sob a inscrição nº 0320595.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho de 2010, frente à Excelentíssima Senho-
ra Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no
Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a categoria de
Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Oficial do Município
de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Fabricia da Silva Barbosa
, CPF 040507165 50, RG 15001060 54 SSP/BA, filha de Luiz Barbosa da
Silva e Ana rita da Silva, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo
as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes compe-
tentes, sendo declarada Empossada 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 cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

 Fabricia da Silva Barbosa
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 242, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, a  Srª Maria Macedo da Silva, aprovado no concurso público
sob a inscrição nº 0308695.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Maria
Macedo da Silva, CPF 892448855 49, RG 20544747 SSP/BA, filha de
Francisco Pereira de Macedo e Maria Gonçalves da Silva Macedo,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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 competentes,
sendo declarada Empossada pela Exma. Srª Prefeita Municipal. A em-
possada 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Macedo da Silva
Empossada

PORTARIA GAB. Nº 243, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
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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 Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, o  Srº Sidiney Ferreira dos Santos, aprovado no concurso
público sob a inscrição nº 0315284.

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

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

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº Sidi-
ney Ferreira dos Santos, CPF 043350415 35, RG 14358767 68 SSP/
BA, filho de Maria Luzinete dos Santos de Almeida, oportunidade em
que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso
de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que
vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarado Em-
possado pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O empossado apresenta em
anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impe-
dimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras, 07 de junho de 2010.
Jusmari Oliveira

 Prefeita de Barreiras

Sidiney Ferreira dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB. Nº 244, DE 07 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia Auxiliar de Serviços Gerais

 A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarqui-
as e Fundações Públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do cargo de Auxiliar de Servi-
ços Gerais, o  Srº Otaviano Miranda de Souza, aprovado no concurso

público sob a inscrição nº 0315309.
Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) dias,

a partir da assinatura e publicação desta portaria.
Art. 3º  A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista

nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as dis-
posições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Aos sete dias do mês de junho 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 Auxiliar de Serviços Gerais, homologado no Diário Ofici-
al do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº
Otaviano Miranda de Souza, CPF 039783915 46, RG 14443006 10
SSP/BA, filho de Otavio Alves de Souza e Edite Miranda dos Santos,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumin-
do 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 competentes,
sendo declarado Empossado pela Exma. Srª Prefeita Municipal. O em-
possado 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, 07 de junho de 2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Otaviano Miranda de Souza
Empossado


