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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTOS RONALDO CARVALHO

Estradas do Vale serão recuperadas
Páginas 02 e 03

O homem do campo, que alimenta cidade, precisa de boas estradas para escoar a produção
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As estradas que dão acesso à zona rural de Barreiras
sempre foram motivo de reclamação. Também não é
para menos, pois os serviços de manutenção nunca fo-

ram feitos com frequência para que os moradores
pudessem transitar com tranquilidade. Ao contrá-

rio. Para chegar ao centro da cidade, principalmente
os pequenos produtores, passavam por diversos tipos

de transtornos durante o percurso.
“Aqui, até rolamento de carroça quebrava. Era di-
fícil demais passar por esses trechos. Já perdi as
contas de quantas vezes fiquei pelo meio do ca-
minho com minha mercadoria porque o meu úni-
co meio de transporte, a carroça, sempre quebra-

va. Muito prejuízo para a gente que sobrevive do
que planta”. É o que relata Joaquim Almeida, mora-

dor do Boqueirão do Justino.
Mas, a partir de agora, os moradores começarão a
viver uma situação melhor. Já no início da adminis-
tração da prefeita Jusmari Oliveira, estradas da zona
rural estão sendo recuperadas. Além de cumprir um
compromisso firmado com as famílias dos povoa-
dos, a prefeita quer, de fato, iniciar o trabalho de
melhoria da qualidade de vida das pessoas e facili-
tar o escoamento da produção.
Entre os povoados que serão beneficiados estão
Arraial da Penha, Bezerro, Boqueirão do Justino,
Boqueirão do Rodrigues e Mantiqueira, onde es-
tão localizadas pequenas áreas de produção de man-
dioca, milho, arroz e hortaliças. “Agora tudo está
ficando melhor. A estrada, que era um dos gran-

des problemas, já melhorou muito, graças a
Deus. A gente não agüentava mais, foi muito
tempo esperando por melhorias”, disse o

morador do Arraial da Penha, Anísio Cardoso.

Pequenos produtores
do Vale comemoram

Prefeitura melhora condições
para escoar produção agrícola
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Aprefeita Jusmari Oliveira e a vice-prefeita Regi-
na Figueiredo se reuniram na manhã de segunda,
12, com os moradores dos povoados de Boquei-

rão do Justino, Boqueirão do Rodrigues e Bezerro. Dando
continuidade à proposta do governo participativo, foram
discutidas melhorias para a comunidade como infraestru-
tura, educação e saúde.

A educação é uma das maiores preocupações dos mo-
radores, pois os estudantes não contam com uma boa es-
trutura de atendimento. Reclamam principalmente da dis-
tância. A atual gestão irá se reunir com frequência com as
comunidades para que elas mesmas definam que tipo de
trabalho querem que sejam realizados. As diretrizes para o
desenvolvimento dos projetos serão elaboradas de acor-
do com as necessidades de cada povoado.

Inicialmente estão sendo
recuperados mais de vinte qui-
lômetros da Estrada do Beze-
ro com serviços emergenciais.
Assim que passar o período de
chuva, a prefeitura dará início
à recuperação permanente das
estradas da zona rural. Para
isso, a nova administração está
elaborando um programa de
aquisição de máquinas e bus-
ca formas de reduzir despesas
para garantir que as estradas
de todo o município fiquem em
boas condições.

“Vamos dar ao homem e a
mulher do campo um trata-
mento digno para produzirem
bem, escoarem a produção e
terem qualidade de vida mo-
rando no campo. É através da
agricultura familiar que vamos
aumentar a nossa arrecadação
e, consequentemente, tere-
mos recursos para fazer mais
obras para o povo da zona
rural e da cidade”, afirmou a
prefeita.

Prefeitura vai investir na aquisição de máquinas
FOTOS RONALDO CARVALHO

Prefeita, vice e equipe da Secretaria de Infraestrutura fiscalizam os serviços na Estrada do Bezerro
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Atos Oficiais do Executivo4
Barreiras - Bahia

quarta-feira, 14 de janeiro de 2009
ANO 4  - Nº 851

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 086, 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 Arleide Alves Rodrigues,
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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Assessor Técnico
I símbolo NH4, a Sra. Arleide Alves Rodrigues, CPF 569395315-
72, RG 05273017-44 SSP/BA, filha de Bento Rodrigues da Silva e
Ovídia Alves da 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 Municipal

Arleide Alves Rodrigues
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 089, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Recepcionista

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 Recepcionista, a servidora  Dina Oscarlina Corsi Mendes
Moreno, 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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Recepcionista sím-
bolo NH6, a Sra. Dina Oscarlina Corsi Mendes Moreno, CPF
603288191-15, RG 12004692-08 SSP/BA, filha de Francisco Os-
mar Fernandes Mendes e Pascoalina Corsi Mendes, 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. Sr.ª 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 Municipal

Dina Oscarlina Corsi Mendes Moreno
Empossada
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PORTARIA GAB.  Nº 091, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Motorista

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 090, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Recepcionista

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 Recepcionista, o servidor  Paulo Fernando Cardoso dos
Santos, lotado 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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Recepcionista sím-
bolo NH6,  Sr. Paulo Fernando Cardoso dos Santos, CPF
463208655-04, RG 4612663 SSP/BA, filho de Edesio Catulio dos
Santos e Irandi Cardoso da Conceição, 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. Sr.ª Prefeita Municipal. O empos-
sado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declara-
ção 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 Municipal

Paulo Fernando Cardoso dos Santos
Empossado

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Motorista, o servidor Fredson Almeida Souza, lotado no Ga-
binete 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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo de Motorista símbolo NH6,  Sr. Fre-
dson Almeida Souza, CPF 913677355-72, RG 930095340SSP/BA,
filho de Wuilson Silva Souza e Odelice Almeida Souza, oportunida-
de 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. Sr.ª 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 Municipal

Fredson Almeida Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 092, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Recepcionista

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 Recepcionista, o servidor Celso de Souza Correia, lotado 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 Municipal
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PORTARIA GAB.  Nº 095, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Subcoordenador da Escola Mu-
nicipal de Artes Cênicas

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 da Escola Municipal de Artes Cênicas, o servi-
dor Francisco Osmar Mendes Júnior, lotado na Secretaria de Edu-
cação, 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 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 Oli-
veira, toma posse  no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
da Escola Municipal de Artes Cênicas, símbolo NH5, o Sr. Fran-
cisco Osmar Mendes Júnior, CPF 289389501-82, RG 08981360-
08 SSP/BA, filho de Francisco Osmar Fernandes Mendes e Pas-
coalina Corsi Mendes, 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 cri-
adas 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,

PORTARIA GAB.  Nº 094, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Pesquisa e
Promoção Cultural

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 Pesquisa e Promoção Cultural, o servidor
Sérgio Paulo de Oliveira Vianna, lotado na Secretaria de Educa-
ção, 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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub Coordenador
de Pesquisa e Promoção Cultural, símbolo NH5, o Sr. Sérgio
Paulo de Oliveira Vianna, CPF 091721221-53, RG 457490 SSP/
DF, filho de Alcinêo de Paula Vianna e Eunice de Oliveira Vianna,

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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Sérgio Paulo de Oliveira Vianna
Empossado

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 Recepcionista sím-
bolo NH6,  Sr. Celson de Souza Correia, CPF 958918545-20,
RG 7334440-9 SSP/BA, filho de Albertino de Souza Correia e Maria
Julia de Oliveira Correia, 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  declarado EMPOSSA-
DO pela Exma. Sr.ª 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 cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Celson de Souza Correia
Empossado



7 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 14 de janeiro de 2009        ANO 4  -  Nº 851

PORTARIA GAB.  Nº 096, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador da Escola de
Música Antonino Sampaio

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 da Escola de Música Antonino Sampaio, o servi-
dor Elias do Nascimento Sapucaia, lotado 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 Municipal

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 em Comissão de Sub Coordenador da Es-
cola de Música Antonino Sampaio, símbolo NH5, o Sr. Elias do
Nascimento Sapucaia, CPF 678818405-44, RG 04439612-04 SSP/
BA, filho de Gildásio Reis Sapucaia e Terezinha do Nascimento Sa-
pucaia, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos prin-
cípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo
as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Pre-
feita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção 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 Municipal

Elias do Nascimento Sapucaia
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 097, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia a Secretária Administrativa

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 Secretária Administrativa , a servidora Mary Anne Hermes,
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 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 Oli-
veira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária Admi-
nistrativa, símbolo NH6, a Sr.ª Mary Anne Hermes, CPF
666772035-49, RG 4884070-1 SSP/BA, filha de Lothario Lauro
Hermes e Amélia Henig Hermes, oportunidade em que foi cientifi-
cado 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 Municipal

Mary Anne Hermes
Empossada

REPUBLICAÇÃO
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 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 NH3, de
Assessor de Comunicação, o servidor Jessé Olympio Brandão
Paranhos de Azevedo, lotado na Chefia de Gabinete.

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

foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Francisco Osmar Mendes Júnior
Empossado
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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 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 Técnico a servidora Francisca Aglacir Macedo Brandão,
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 Excelentíssi-
ma Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Diretor Técnico, símbolo
NH4, a Sr.ª Francisca Aglacir Macedo Brandão, CPF 289.011.935-
15, RG 3298061 SSP/BA, filha de Maria Macedo Brandão e João
Batista Brandão, 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. Sra.
Prefeita  Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção 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 em-
possada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Francisca Aglacir Macedo Brandão
Empossada

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

Nomeia o Diretor Administrativo – Zoonoses
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 Martins, 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 Municipal

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 – Zoono-
ses e Endemias, símbolo NH4, o Sr. Aylon Jose Martins, CPF
137627375-68, RG 1797198 SSP/BA, filho de Antonio Jose Martins e
de Clara Bela Martins, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-

dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem como
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra.
Prefeita  Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Decla-
ração 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 Municipal

Aylon Jose Martins
Empossado

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 em Comissão de Assessor de Comunicação,
símbolo NH3, o Sr. Jessé Olympio Brandão Paranhos de Azeve-
do, CPF 474841155-15, RG 4311019 SSP/BA, filho de Carlos Anísio
Santos Paranhos de Azevedo e Zeneide Brandão Paranhos de Azeve-
do, 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. Prefeita
Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de
Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acu-
mulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossa-
do e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jessé Olympio Brandão Paranhos de Azevedo
Empossado


