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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Prefeitura colocará em
prática Plano Integrado

de Segurança
As ações conjuntas do Executivo Municipal com as polícias
Rodoviária Federal, Militar e Civil e a sociedade possibilitarão
a implantação de políticas públicas para a prevenção e
combate à violência. O número de homicídios, segundo dados
oficiais, cresceu mais de 30% nos últimos dois anos.
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A ausência de políticas pú-
blicas que promovam a inclu-
são social e a cidadania é con-
siderada uma das principais
causas do crescimento da vio-
lência. Em Barreiras, de 2007
a 2008, conforme dados Polí-
cia Militar, houve um aumento
de 31% no número de homicí-
dios, crescendo também a
quantidade de armas de fogo
apreendidas. Para enfrentar
essa grave situação, a prefei-
tura definiu como uma de suas
prioridades a elaboração do
Plano Integrado de Seguran-
ça, em parceria com as políci-
as Civil, Militar e Rodoviária
Federal. O plano consiste em
um somatório de ações nas
mais diferentes áreas, desde
o incremento da logística das
polícias, com a compra de
equipamentos e tecnologia;
treinamento da guarda muni-
cipal, melhoramento da malha
viária do município, ilumina-
ção, urbanização e políticas de
inclusão social, voltadas prin-
cipalmente para os jovens.

O envolvimento também da
sociedade e entidades repre-
sentativas no projeto é consi-
derado essencial pela prefeita
de Barreiras, Jusmari Oliveira.
“A segurança pública é uma
responsabilidade de todos nós.
A construção de um plano in-
tegrado, com a participação da
sociedade, irá otimizar a força
de cada instituição”, disse a
prefeita Jusmari Oliveira. De

Plano Integrado de Segurança
vai envolver sociedade
Negligência das gestões passadas contribuiu para o aumento da criminalidade em Barreiras

acordo com o inspetor da
Polícia Rodoviária Federal,
Vanderlúcio Alves, que
esteve reunido com a pre-
feita, buscar o diálogo para
o trabalho conjunto de-
monstra seriedade no en-
frentamento da questão.
“Considero boa e respon-
sável essa iniciativa do
novo governo. Sentimos
que a prefeita quer forta-
lecer a parceria entre os
órgãos de segurança e a
prefeitura. A população só tem
a ganhar com isso”.

O Comandante do 10º
BPM, Coronel José Carlos Ba-
tista, pondera que a sociedade
deve ter uma posição pró-ativa
para solicitar dos políticos elei-
tos pela região, dos órgãos de
segurança e do Judiciário, uma
prestação de contas. A questão
é social, e a falta de estrutura
da cidade contribuiu para esse
quadro. “A grande quantidade
de buracos nas ruas e a falta de
iluminação sempre dificultaram
o acesso das viaturas, prejudi-

cando o policiamento”, relatou
o comandante.

Os moradores de Barreiras
relatam os prejuízos causados
pela falta de solução por parte
do poder público nos últimos
anos. “Já fomos várias vezes
assaltados. Acho que, além do
policiamento, as praças deveri-
am ser iluminadas e limpas. O
abandono da cidade só contri-
buiu para o aumento da margi-
nalidade. Nós acreditamos que
a prefeita eleita vai deixar a ci-
dade  melhor”, disse a comer-
ciante Ana Moreira. O vende-

dor de espetinhos, Raimundo Ri-
beiro, que há dois anos trabalha
na praça do bairro São Pedro,
também vem sofrendo com a si-
tuação. “Essa praça se tornou
um ponto de venda de drogas.
A gente fica o tempo todo  com
medo. Iremos apoiar sim esse
plano de segurança”.

Para o coordenador regio-
nal da Polícia Civil, delegado
Elery Siqueira, a manutenção
da parceria entre a Secretaria
de Segurança Pública e as pre-
feituras é importante para agi-
lizar os serviços prestados à
população. Ele esclareceu ain-
da que “a gestão municipal pas-
sada interrompeu os convêni-
os feitos com a Secretaria de
Segurança Pública. Com isso
e devido à grande distância
para Salvador, muitas ações de
cunho administrativo foram
prejudicadas”. De acordo com
o delegado regional, é impor-
tante a parceria entre a prefei-
tura,  a  Civil  e as outras polí-
cias. “Vale salientar que, mes-
mo com todos os problemas, te-
mos um alto índice de elucida-
ção de crimes. Com apoio, con-
dições de trabalho e agindo con-
juntamente, com certeza toda a
população será beneficiada”, fi-
nalizou o delegado.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Prefeita Jusmari Oliveira também conversou com Vanderlúcio Alves,
inspetor da Polícia Rodoviária Federal

O coordenador da Polícia Civil lamenta
a suspensão de convênios entre a pre-
feitura e a Secretaria de Segurança
Pública

O vendedor de espetinho, Rai-
mundo Ribeiro, se queixa dos
assaltos no bairro São Pedro

Para o Cel da PM, José Batista, a
parceria vai ser benéfica para a
sociedade
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São Pedro não tem cola-
borado muito, mesmo assim a
prefeitura botou a mão na
massa e já começou os servi-
ços de recuperação da estra-
da do Povoado de Bezerro.
No governo passado, a estra-
da foi deixada no esqueci-
mento, em situação de preca-
riedade, mas a atual gestão já
está trabalhando para mudar
esse quadro. Como medida
emergencial, está recuperan-
do os 23 quilômetros da es-
trada que também interligam
as comunidades de Manti-
queira, Boqueirão do Justino,
Boqueirão do Rodrigues e
Arraial da Penha. Mais de
400 famílias de pequenos pro-
dutores rurais, que dependem
da estrada para transportar a
sua produção até o Centro de
Abastecimento de Barreiras,
serão favorecidas.

Máquinas já trabalham na melhoria da Estrada do Bezerro
A primeira etapa, enquanto dura o tempo chuvoso, é o de nivelamento da pista

Primeira etapa
“Estamos aguardando a

recuperação dessa estrada
há muito tempo, vai ser mui-
to bom pra gente, não fica-
remos mais isolados na épo-
ca das chuvas”, disse a mo-
radora do Arraial da Penha,
Alaíde Silva. O produtor ru-
ral Cornélio Avelino também
gostou. “Com essa obra, vai
facilitar muito a nossa vida.
Vai ficar mais fácil fazer o
transporte das nossas mer-
cadorias para vendermos em
Barreiras”, relata o produtor
rural.

“Como primeira etapa,
estamos fazendo um traba-
lho preliminar, mais paliativo,
de nivelar a estrada. Depois,
como segundo passo, quan-
do as chuvas estiarem, inten-
sificaremos os serviços com
as obras definitivas”, disse o

secretário de Infraestru-
tura José Alves. Se-

rão feitos serviços
de patrolamento,

encascalhamen-
to e abertura

de canais para drenagem das
águas pluviais, que provo-

cam erosão, tornando a es-
trada intransitável.

Pequenos produtores terão mais facilidade para levar seus produtos
para as feiras livres da cidade

FOTOS RONALDO CARVALHO

Maquinário
pesado está

sendo utilizado na
recuperação dos

23 quilômetros de
estrada de barro
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Atos Oficiais do Executivo4
Barreiras - Bahia
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 022, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Educação In-
fantil

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Educação Infantil , a servidora Maria
Eurides de Sousa, lotada na Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de
Educação Infantil , símbolo NH6, a Sr.ª Maria Eurides de Sou-
sa, CPF 321879043-34, RG 2000031075291 SSP/BA, filha de Ma-
noel Vieira de Sousa e Maria Jose Mesquita Sousa , oportunidade
em que foi cientificado 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Eurides de Sousa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 025, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Ação Peda-
gógica

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Ação Pedagógica , a servidora Josefa
Janaina de Carvalho Lima, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Ação Pedagógica, símbolo NH5, a Sr.ª Josefa Janaina de
Carvalho Lima, CPF 974859005-44, RG 09337318-09 SSP/BA,
filha de Railda Barbosa de Carvalho , oportunidade em que foi ci-
entificado 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 adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A em-
possada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Josefa Janaina de Carvalho  Lima
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 028, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador Geral

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Coordenador Geral, o servidor João Francisco de Souza,
lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Coordenador Ge-
ral, símbolo NH3, o Sr. João Francisco de Souza, CPF 542.330.205-
63, RG 0534546188 SSP/BA, filho de Joaquim Francisco de Souza
e Maria Francisca de Souza, oportunidade em que foi cientificado
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 declarado EMPOS-
SADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acumulação 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/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

João Francisco de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 029, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador (AIH/APAC)

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,

de Coordenador (AIH/APAC), a servidora Danielle Moreira
da Costa Bessa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador (AIH/
APAC), símbolo NH4, a Sr.ª Danielle Moreira da Costa Bessa
, CPF 973.998.685-49, RG 0848923901 SSP/BA, filha de Helenita
Moreira da Costa e Clodoaldo Borges da Costa , oportunidade em
que foi cientificado 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Danielle Moreira da Costa Bessa
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 030, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Recursos Hu-
manos

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Coordenador de RH, o servidor  Sr. George Anderson Bar-
roso Viana, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de
RH,  símbolo NH4, o Sr. George Anderson Barroso Viana, CPF
964.097.085-20, RG 0917184220 SSP/BA, filho de Bonifácio Fer-
reira Viana e Antônia Barroso Viana, oportunidade em que foi cien-
tificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O em-
possado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

George Anderson Barroso Viana
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 031, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Regulação

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Coordenador Regulação, o servidor Sr. Célio Seikite Aka-
ma, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de
Regulação,  símbolo NH4, o Sr. Célio Seikite Akama, CPF
778.837.135-15, RG 1460067711 SSP/BA, filho de Isamo José Aka-
ma e Clara Harumi Akama, oportunidade em que foi cientificado
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 declarado EMPOS-
SADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-

xistência de Impedimentos Legais ou Acumulação 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/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Célio Seikite Akama
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 032, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor de Planejamento

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Assessor de Planejamento, a servidora Elissandra Santana
de Paula Nascimento, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Assessor de Pla-
nejamento, símbolo NH4, a Sr.ª Elissandra Santana de Paula
Nascimento , CPF 97527875-87, RG 07.776.012-30 SSP/BA, fi-
lha de Eurides satna de Paula e Nelson Francisco de Paula , opor-
tunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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 com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elissandra Santana de Paula Nascimento
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 043, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Materiais
e Patrimônio

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, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Materiais e Patrimônio, o servidor
Dail de Souza Castro, lotado na Secretaria de Administração e
Finanças.

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 de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 033, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Diretor Técnico

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Diretor Técnico a servidora Francisca Allacir Macedo Bran-
dão, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Diretor Técnico,
símbolo NH4, a Sr.ª Francisca Allacir Macedo Brandão , CPF
289.011.935-15, RG 3298061 SSP/BA, filha de Maria Macedo Bran-
dão e João Batista Brandão, oportunidade em que foi cientificado
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 EMPOS-
SADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A empossada apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela
Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Francisca Allacir Macedo Brandão
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 042, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Gestão de
Pessoas

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Gestão de Pessoas, o servidor José do
Carmo Silva, lotado na Secretaria de Administração e Finanças.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Gestão de Pessoas,  símbolo NH5, o Sr. José do Carmo
Silva, CPF 002218645-04, RG 734916 SSP/BA, filho de José Ma-
noel da Silva e Maria Teodora Silva, oportunidade em que foi cien-
tificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabili-
dades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como  obedecendo  as normas existentes e as
que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O em-
possado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

José do Carmo Silva
Empossado
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TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub
Coordenador de Materiais e Patrimônio,  símbolo NH5, o Sr.
Dail de Souza Castro, CPF 418775355-91, RG 3670324-90 SSP/
BA, filho de Francisco Pinto de Castro e Ana Rosa Francisca de
Souza, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pela
Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Dail de Souza Castro
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 044, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Planejamen-
to e Controle Financeiro

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5,
de Sub Coordenador de Planejamento e Controle Financei-
ro , o servidor Joaquim Fé de Lima Filho, lotado na Secretaria de
Administração e Finanças.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Planejamento e Controle Financeiro,  símbolo NH5, o Sr.
Joaquim Fé de Lima Filho, CPF 044842905-53, RG 14604663-3
SSP/BA, filho de Joaquim Fé Figueiredo Lima e Maria Pimentel de
Lima, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,

direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como  obede-
cendo  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 Impedimen-
tos Legais ou Acumulação 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/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Joaquim Fé de Lima Filho
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 045 , de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Controlador Geral do Município

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

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão de
Controlador Geral do Município, símbolo NH1, da Controlado-
ria Geral do Município a Sr.ª Rosinete de Oliveira Porto.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari de Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Controlador Geral
do Município, símbolo NH1, da Controladoria Geral do Município,
a Sr.ª Rosinete de Oliveira Porto, CPF 421105055-91, RG
14087456-90 SSP/BA, filha de Antonio Rodrigues Porto e Iranete
Francisca de Oliveira Porto, oportunidade em que  foi cientificado
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 pú-
blica, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada
EMPOSSADA pela Exma. Sr.ª Prefeita  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela
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PORTARIA GAB.  Nº 046, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Recursos
Humanos

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Recursos Humanos a servidora Cleoni-
ce Batista de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de  Chefe de Setor de
Recursos Humanos , símbolo NH6, a Sr.ª Cleonice Batista de
Souza, CPF 179337815-00, RG 2442876 SSP/BA, filha de Rai-
mundo Luiz de Souza e Cantionilia Batista de Souza, oportunidade
em que foi cientificado 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Cleonice Batista de Souza
Empossada

Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Rosinete de Oliveira Porto
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 047, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de C.S.L.A.A.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de C.S.L.A.A. a servidora Rosilene Ayres
dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de
C.S.L.A.A., símbolo NH6, a Sr.ª Rosilene Ayres dos Santos,
CPF 520789225-87, RG 4380299 SSP/BA, filha de Jose Olímpio
dos Santos e Odete Ayres dos Santos, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A em-
possada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Rosilene Ayres dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 048, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Marcação

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Marcação, a servidora Saionara Santana
de Paula, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
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vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de  Chefe de Setor de
Marcação., símbolo NH6, a Sr.ª Saionara Santa de Paula, CPF
007539095-70, RG 12731688-44 SSP/BA, filha de Nelson Francis-
co de Paula e Eurides Santana de Paula, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A em-
possada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Saionara Santana de Paula
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 049, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor -  Maternidade

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor - Maternidade, a servidora Elenita Maria
Pereira dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima

Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor - Mater-
nidade., símbolo NH6, a Sr.ª Elenita Maria Pereira dos Santos,
CPF 096355801-34, RG 375193 SSP/BA, filha de João Batista
Pereira e Pulquéria Maria Pereira, oportunidade em que foi cienti-
ficado 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
EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A empossada
apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E
para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela
Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elenita Maria Pereira dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 050, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Farmácia Po-
pular

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Farmácia Popular, a servidora Andréia
Rodrigues Rocha, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de
Farmácia Popular, símbolo NH6, a Sr.ª Andréia Rodrigues
Rocha, CPF 006595185-97, RG 11408837-39 SSP/BA, filha de
Alvino Xavier Rocha e Tomazia Rodrigues Rocha, oportunidade
em que foi cientificado 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
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e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Andréia Rodrigues Rocha
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 051, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Unidade Mó-
vel

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Unidade Móvel, o servidor  Rodger Mi-
randa Brandão, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de  Chefe de Setor de
Unidade Móvel, símbolo NH6, o Sr. Rodger Miranda Bran-
dão, CPF 995915375-49, RG 08887784-14 SSP/BA, filho de Euler
Moreira Brandão e de Iara Miranda Brandão, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes 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 De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
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/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Rodger Miranda Brandão
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 052, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Serviços Ge-
rais

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Serviços Gerais, o servidor Lúcio Car-
los de Souza Ferreira, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de
Serviços Gerais, símbolo NH6, o Sr. Lúcio Carlos de Souza
Ferreira, CPF 620581345-91, RG 638753309 SSP/BA, filho de
Luiz Ferreira e de Maria da Glória Roberta de Souza, oportunidade
em que foi cientificado 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
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 Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empos-
sado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Lúcio Carlos de Souza Ferreira
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 053, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Manutenção
de Computadores

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Manutenção de Computadores, o servi-
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dor Elias Carlos Souza Júnior, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de  Chefe de Setor de
Manutenção de Computadores , símbolo NH6, o Sr. Elias Car-
los Souza Júnior, CPF 002874465-90, RG 0867394927 SSP/BA,
filho de Elias Carlos Souza e de Maria das Graças Regis de Souza,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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 com-
petentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elias Carlos Souza Júnior
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 054, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Compras

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de Compras a servidora Egle Moreno Ba-
tista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Chefe de Setor de
Compras, símbolo NH6, a Sr.ª Egle Moreno Araújo Batista,
CPF 706729205-06, RG 07171536-30 SSP/BA, filha de José Au-
gusto Araújo Batista e de Carmem Lucia Moreno Porto Batista,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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 com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Egle Moreno Araújo Batista
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 055, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor - Auditoria

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor - Auditoria a servidora Valdinesia Gama da
Silva de Morais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor -
Auditoria, símbolo NH6, a Sr.ª Valdinesia Gama da Silva de
Morais, CPF 514526933-15, RG 1435831 SSP/BA, filha de Anto-
nio Pinto da Silva e de Maria dos Santos Gama da Silva, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras13 Barreiras - Bahia - segunda-feira, 12 de janeiro de 2009        ANO 4  -  Nº 849

tes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Mu-
nicipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Valdinesia Gama da Silva de Morais
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 056, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de C.P.D.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor de C.P.D., o servidor Anderson Soares de
Souza, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de  Chefe de Setor de
C.P.D., símbolo NH6, o Sr. Anderson Soares de Souza, CPF
005901195-59, RG 11245886-63 SSP/BA, filho de Francisco Ribei-
ro de Souza e de Maria Soares de Souza, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsa-
bilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de
bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da adminis-
tração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo decla-
rado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O em-
possado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Decla-
ração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assi-
nado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Anderson Soares de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 057, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor - Central

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe de Setor – Central, o servidor Gregh Pinto Rodri-
gues Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor -
Central, símbolo NH6, o Sr. Gregh Pinto Rodrigues Gomes,
CPF 011785491-85, RG 00149034-3 SSP/BA, filho de José Orleci
Mota Gomes e de Maria Paula Pinto Rodrigues Gomes, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como obedecendo as normas
existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Mu-
nicipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gregh Pinto Rodrigues Gomes
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 058, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Diretor Administrativo – Zoono-
ses e Endemias

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, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4, de
Diretor Administrativo – Zoonoses e Endemias o servidor
Aylon Jose Macedo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Diretor Adminis-
trativo – Zoonoses e Endemias, símbolo NH4, o Sr. Aylon Jose
Macedo, CPF 137627375-68, RG 1797198 SSP/BA, filho de An-
tonio Jose Martins e de Clara Bela Martins, oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes 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 De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
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/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Aylon Jose Macedo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 059, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Diretor Administrativo Vigilância
e Proteção Ambiental

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, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Diretor Administrativo – Proteção e Vigilância Ambiental
o servidor  Benjamim José Alckmim, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.

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

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Diretor
Administrativo – Proteção e Vigilância Ambiental, símbolo
NH4, o Sr. Benjamim José Alckmim, CPF 465972987-72, RG
03778342-0 SSP/BA, filho de Ivan Alckmim e Jamim Farias
Alckmim, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido
cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela
Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Benjamim José Alckmim
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 060, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto Odonto-
lógico

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto Odontológico a servidora  Ana Ma-
ria Grigollo Goilzer, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto Odontológico, símbolo NH6, a Sr.ª Ana Maria Grigollo
Goilzer , CPF 019.664.175-60, RG 10.808.444-32 SSP/BA, filha
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de Álvaro Antônio Fernando Goilzer e de Rosimeiri Grigollo Goilzer,
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
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ana Maria Grigollo Goilzer
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 061, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto - P.S.F. IX

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, alterada em seu anexo I, pela Lei 585/
2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6, de
Encarregado de Posto - P.S.F. IX  a servidora Jackeline dos San-
tos Pinheiro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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 Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Olivei-
ra, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto –
P.S.F. IX, símbolo NH6, a Sr.ª Jackeline dos Santos Pinheiro,
CPF 602.106.645-68, RG 5581676 SSP/BA, filha de Edson Alves
Pinheiro e de Laurenita Nascimento dos Santos, oportunidade 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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal.

PORTARIA GAB.  Nº 062, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – 24 Ho-
ras

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - 24 Horas a servidora Elionice Co-
elho Barbosa, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – 24 Horas, símbolo NH6, a Sr.ª Elionice Coelho Barbo-
sa, CPF 931.597.815-34, RG 08.581.778-38 SSP/BA, filha de Elias
Crispim Barbosa e de Anicia Dias Coelho Barbosa, oportunidade
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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-

A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de
Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assina-
do pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jackeline dos Santos Pinheiro
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 064, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – Jardim
Ouro Branco

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - Jardim Ouro Branco a servidora
Miriam dos Santos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – Jardim Ouro Branco, símbolo NH6, a Sr.ª Miriam dos
Santos, CPF 373.605.661-34, RG 11.246.776-82 SSP/BA, filha de
Claudionor Xavier Santos e Isaura dos Santos Xavier, oportunidade
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 exis-
tentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empos-
sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Miriam dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 065, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – PAC/A
I H.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma

PORTARIA GAB.  Nº 063, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – Labo-
ratório C.C.L.A.A

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, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - Laboratório C.C.L.A.A a servido-
ra Deysivânia Costa do Rego, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – Laboratório C.C.L.A.A, símbolo NH6, a Sr.ª Deysivâ-
nia Costa do Rego, CPF 025.121.135-58, RG 12.133.093-10 SSP/
BA, filha de Ailson Nery do Rego e de Marinalva Costa do Rego,
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos
e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, as-
sumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípi-
os 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 Impedimen-
tos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Deysivânia Costa do Rego
Empossada

sada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elionice Coelho Barbosa
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 066, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto - CAPS

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, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - CAPS, o servidor Hélio Correia de
Morais, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.

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

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse  no Cargo em Comissão de
Encarregado de Posto - CAPS, símbolo NH6, o Sr. Hélio Correia
de Morais, CPF 941.561.315-72, RG 05.823.630-98 SSP/BA, filho
de Paulo Vieira de Morais e Terezinha de Jesus Correia de Morais,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo,
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos
princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas
pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOSSADO pela
Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo,
a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal,
Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Hélio Correia de Morais
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 067, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – Vigilân-
cia Epidemiológica

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - Vigilância Epidemiológica a servi-
dora Íris de Oliveira Coelho, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-

Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu
anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto - PAC/ A I H.  a servidora Miridan
Miranda de Figueiredo dos Santos, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui even-
tual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – PAC/A I H., símbolo NH6, a Sr.ª Miridan Miranda de
Figueiredo dos Santos, CPF 262.066.847-04, RG 795669879
SSP/BA, filha de Hormario Marcelino de Miranda e de Laurinda
Figueiredo de Miranda, 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 pública,
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 Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefei-
ta Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Miridan Miranda de Figueiredo dos Santos
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 068, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – Hercu-
lano Farias

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto – Herculano Farias a servidora Ge-
rusa do Socorro dos Santos Silva, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – Herculano Farias, símbolo NH6, a Sr.ª Gerusa do So-
corro dos Santos Silva, CPF 964097035-20, RG 626295-83 SSP/
BA, filha de Manoel José da Silva e Iracema dos Santos Silva,
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
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-

veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – Vigilância Epidemiológica, símbolo NH6, a Sr.ª Íris de
Oliveira Coelho, CPF 520773495-49, RG 05581510-35 SSP/BA,
filha de Manoel Naziozeno de Oliveira e Romana Santos Oliveira,
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
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Íris de Oliveira Coelho
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 069, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – Mucambo

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto – Mucambo a servidora Maria Socor-
ro Oliveira de Melo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – Herculano Farias, símbolo NH6, a Sr.ª Maria Socorro
Oliveira de Melo, CPF 331517255-20, RG 03762570-59 SSP/
BA, filha de Noberto Dias de Oliveira e Isabel Dias de Oliveira,
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
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes com-
petentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefei-
ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Socorro Oliveira de Melo
Empossada

ta  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Le-
gais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oli-
veira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gerusa do Socorro dos Santos Silva
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 071, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor de Comunicação

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

PORTARIA GAB.  Nº 072, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assistente  Técnico I

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, alterada em seu anexo I, pela Lei 585/
2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH5, de
Assistente Técnico I, a servidora  Verana Marques Rosa Matos,
lotada 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

PORTARIA GAB.  Nº 070, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto – PSF- I

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Encarregado de Posto – PSF- I a servidora Iranilde Nasci-
mento Souza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventu-
al nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
 Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Encarregado de
Posto – PSF- I , símbolo NH6, a Sr.ª Iranilde Nascimento Sou-
za, CPF 341485405-82, RG 3196194 SSP/BA, filha de José Gon-
çalves de Souza e Iranice Nascimento Souza, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como obedecendo as normas existen-
tes 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 De-
claração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada
e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Iranilde Nascimento Souza
Empossada

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Assessor de Comunicação, o servidor Jessé Olympio Bran-
dão Paranhos de Azevedo, lotado na Chefia de Gabinete.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de
Administração, símbolo NH3, o Sr. Jessé Olympio Brandão
Paranhos de Azevedo, CPF 474841155-15, RG 4311019 SSP/
BA, filho de Carlos Anísio Santos Paranhos de Azevedo e Zeneide
Brandão Paranhis de Azevedo, oportunidade em que foi cientifica-
do 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 pú-
blica, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado
EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossa-
do apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração
de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Car-
gos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado
pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por
duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jessé Olympio Brandão Paranhos de Azevedo
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 073, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Gabinete

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH2,
de Chefe de Gabinete, a servidora Ana Helena Silva Ribeiro,
lotada no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-

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 de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssi-
ma Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse  no Cargo de Assistente Técnico I símbolo NH5, a Sra.
Verana Marques Rosa Matos, CPF 00655822500, RG 12657868-
01 SSP/BA, filha de Vanderlino Rosa Matos e Rosânia Marques de
Almeida Cardôso, oportunidade em que foi cientificado das suas atri-
buições, 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  obe-
decendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA pela Exma.
Sr.ª Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua
Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o pre-
sente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Olivei-
ra, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Verana Marques Rosa Matos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 074, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor Especial

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Assessor Especial, a servidora Zelimar Afonso Ribeiro,  lo-
tada no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo de Assessora Especial símbolo NH3,
a Sra. Zelimar Afonso Ribeiro, CPF 850165437-04, RG 551861
SSP/ES, filha de José Afonso e Santa Sant’ana Afonso, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo

sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo de Chefe de Gabinete, símbolo NH2,
a Sra. Ana Helena Silva Ribeiro, CPF 569943465-87, RG
051410133-4 SSP/BA, filha de Lourival Oliveira da Silva e Maria
Helena de Souza Silva, oportunidade em que foi cientificado 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 pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSA-
DA pela Exma. Sr.ª Prefeita  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ana Helena Silva Ribeiro
Empossada



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras21 Barreiras - Bahia - segunda-feira, 12 de janeiro de 2009        ANO 4  -  Nº 849

PORTARIA GAB.  Nº 076, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor Técnico I

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Assessor Técnico I , a servidora Elisua Araújo Paiva,  lotada
no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo de Assessor Técnico I símbolo NH4,
a Sra. Elisua Araújo Paiva, CPF 976188374-49, RG 0873372581
SSP/BA, filha de José Antônio de Paiva e Guiomar Araújo Paiva,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo 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. Sr.ª
Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua De-
claração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos
Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o
presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari
Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Elisua Araújo Paiva
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 075, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor Técnico I

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
xo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH4,
de Assessor Técnico I, a servidora Janaina Almeida de Carva-
lho,  lotada no Gabinete da Prefeita.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentís-
sima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oli-
veira, toma posse no Cargo de Assessor Técnico I símbolo NH4,
a Sra. Janaina Almeida de Carvalho, CPF 917622005-20, RG
1472703 SSP/DF, filha de Joselita Almeida de Carvalho e Claudio-
nor Barros de Carvalho, oportunidade em que foi cientificado 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 pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSA-
DA pela Exma. Sr.ª Prefeita  Municipal. A empossada apresenta,
em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência
de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para cons-

o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios nortea-
dores da administração pública, bem como  obedecendo  as normas
existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competen-
tes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sr.ª Prefeita
Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração
de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente ter-
mo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Zelimar Afonso Ribeiro
Empossada

tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
prefeita de Barreiras

Janaina Almeida de Carvalho
Empossada
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
Tiragem: 1.000 exemplares

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo

Vice-prefeita
Jessé Olympio -  FENAJ 1538

Assessor de Comunicação Social

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729 - Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900 - www.barreiras.ba.gov.br

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Editoração Eletrônica
Eduardo Lena

As matérias publicadas neste diário estão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barreiras, setor do Diário Oficial.

E
X

P
E

D
IE

N
T

E

Secretaria de Infraestrutura inicia
levantamento para outras mudanças
nas feiras da cidade

Fumo de rolo, arreio e cangalha/
Eu tenho pra vender, quem quer comprar/
Bolo de milho broa e cocada/
Eu tenho pra vender, quem quer comprar/
Pé de moleque, alecrim, canela/
Moleque sai daqui me deixa trabalhar/

(G. Gadelha eSivuca)

A canção Feira de Man-
gaió, tão bem entoada e
eternizada pela saudosa
Clara Nunes, retrata com
fidelidade a diversidade de
opções, de cores e de com-
portamentos que fazem
parte do universo das fei-
ras livres espalhadas por
todos os rincões do país. No
Centro de Abastecimento
de Barreiras também é as-
sim. Lá, há de tudo um pou-
co, principalmente a produ-
ção rural que vem das co-
munidades e povoados.

Contudo, as carências es-
truturais deste espaço têm
prejudicado há muito tempo

a atividade e causado também
desconforto aos consumidores.
Nos últimos anos o problema
se agravou, mas o novo gover-
no municipal já está adotando
uma série de medidas para ofe-
recer melhores condições de
trabalho e humanizar as feiras
livres da cidade.

As novas barracas e toldos
que foram montados no Cen-
tro de Abastecimento de Bar-
reiras, no sábado passado,
chamaram a atenção de fei-
rantes e consumidores. O que
se viu pelo CAB foi sorriso e
um ar de surpresa com as no-
vidades. E foi bem cedo que a
prefeita Jusmari Oliveira e a

vice Regina Figueiredo foram
conferir os serviços, sendo re-
cebidas carinhosamente pelos
pequenos agricultores, que não
esconderam a satisfação com
as primeiras providências de
reorganização do espaço. “Em
tão pouco tempo, já estamos
vendo melhorias, que, por si-
nal, chegam na hora certa. Es-
távamos mesmo precisando
disso, estou muito contente”,
declarou feirante Helena Men-
des que há 14 anos trabalha
no local.

Um grande corredor, antes
descoberto e sem as bancas,
ganhou barracas e toldos de
primeira qualidade, o que vai

proporcionar melhor condi-
ção de trabalho aos feiran-
tes e mais conforto para os
consumidores. Mais higiene
e segurança para a exposi-
ção dos hortifrutigranjeiros.
“Antes, minhas mercadorias
ficavam no chão. Eu perdia
muitos produtos e clientes,
era um prejuízo danado. Já
dá para ver que, agora, as
coisas estão mudando. A
gente acredita que esse go-
verno vai fazer muito por
nós”, comemorou a feirante
Maria Oliveira.

Quem foi às compras
também gostou da iniciati-
va da prefeitura. “Teremos
um atendimento melhor, e
isso vai atrair mais consu-
midores, gerando inclusive
um lucro maior para os fei-
rantes”, disse a dona de
casa Sandra Falcão.

A prefeita informou que
está sendo feito um levanta-
mento para ver o que pode
ser feito para melhorar a es-
trutura das feiras. Assim po-
deremos proporcionar mais
comodidade e conforto tan-
to para o trabalhador quanto
para o consumidor”, decla-
rou Jusmari Oliveira.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Mais conforto e segurança para os feirantes


