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DNIT começará
serviços de
recuperação da
malha viária da
região
A visita do superintendente do DNIT,
Saulo Pontes, à prefeita de Barrei-
ras, Jusmari Oliveira, foi marcada por
boas notícias para o município e para
a região Oeste. A recuperação das
estradas federais e a construção do
contorno viário, entre outras iniciati-
vas, vão trazer desenvolvimento.

Administração democrática
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Na manhã de ontem,14, a
prefeita Jusmari Oliveira

recebeu a visita do superinten-
dente estadual do DNIT - De-
partamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes, Sau-
lo Pontes, que anunciou à pre-
feita serviços de recuperação
e ampliação da malha viária da
região Oeste.

“Enquanto deputada fede-
ral, a prefeita Jusmari Olivei-
ra foi muito atuante defen-
dendo os interesses e a inte-
gração de toda região. Diver-
sos projetos de recuperação
e ampliação das rodovias es-
tão sendo postos em prática
graças a sua articulação po-
lítica e ao seu empenho para
assegurar verbas no orça-
mento da União”, comentou
o superintentente.

Saulo Pontes anunciou que
neste mês começará o serviço
de manutenção da BR 020 nos
trechos de Barreiras a Luís
Eduardo Magalhães, e de Luís
Eduardo ao Rosário. Em mar-
ço, será feito o serviço de res-
tauração definitiva da rodovia,

Vai começar a recuperação de rodovias da região

com o investimento de 57 mi-
lhões de reais.

“Essas obras servirão
para melhorar o escoamento
da produção agrícola da re-
gião para outros estados que
fazem fronteira com a Bahia.
Com boas condições das ro-
dovias, com certeza serão
gerados mais emprego e de-
senvolvimento para o Oeste”,
afirmou a prefeita.

Outro serviço que será re-
tomado nos próximos dias, com
o fim das chuvas, será a con-

Também foram anunciadas pelo superintendente a implan-
tação da BR 430, interligando os municípios de Baianópolis e
Santana, num total de 114 Km; o viaduto no entroncamento
entre as BR’s 242 e 116, nas proximidades de Itaberaba; a
recuperação de toda a extensão da BR 242, com a constru-
ção de terceiras vias nas serras e a conclusão do trecho bai-
ano da BR 135, entre Formosa do Rio Preto e Cocos.

Outras benfeitorias

clusão do contorno viário.
“Essa também foi uma das
grandes lutas de Jusmari, en-
quanto deputada, para que o

tráfego de caminhões que pas-
sa dentro da cidade seja de-
safogado”, comentou o supe-
rintendente.

Para a prefeita, a visita
doe Saulo Pontes reforça ain-
da mais a parceria com o Go-
verno Federal. E, com a ga-
rantia dos recursos, um anti-
go problema do município
será resolvido, oferecendo
mais qualidade de vida para
a população. “Durante mui-
tos anos, sofremos com o in-
tenso tráfego de caminhões
e carretas. O contorno viário
é uma obra muito importante
para nossa cidade e para
quem trafega pelas rodovi-
as”, disse a prefeita.

FOTOS RONALDO CARVALHO

As obras de recuperação das rodovias e a construção do contorno viário foram asseguradas pelo DNIT.  Serviços começam nos próximos dias,
assegurou o superintendente do órgão

Parceria dos governos municipal e federal é considerada essencial
para o progresso de Barreiras e região
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 099, 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 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 Secretária
Administrativa, a servidora  Sr.ª Mariene Queiroz Barreto, 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 Excelentíssima Senhora a
Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse  no Cargo em
Comissão de Secretária Administrativa, símbolo NH6, a Sr.ª Mariene Quei-
roz Barreto, CPF 758880685-00, RG 0677610203 SSP/BA, filha de Jurandy
Soares Alves Barreto e Alair Queiroz Barreto, oportunidade em que foi cientificado
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referi-
do cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios
norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes
e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo declarada EMPOS-
SADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou

PORTARIA GAB.  Nº 098, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador do PACS/PSF

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 Coordena-
dor do PACS/PSF, a servidora Sr.ª Ana Maria de Oliveira, 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.

QArt. 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 Senho-
ra a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no
Cargo em Comissão de Coordenador do PACS/PSF, símbolo NH4, a Sr.ª
Ana Maria de Oliveira, CPF 264121365-68, RG 2942412 SSP/BA, filha de
Bernadete de Castro Oliveira e Cid José de Oliveira, 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 obe-
decendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Muni-
cipal. A empossada 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 assinado pela Prefeita Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Ana Maria de Oliveira
Empossada

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

Mariene Queiroz Barreto
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 100, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto  – PSF III

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 Encarrega-
do de Posto  – PSF III, a servidora Sr.ª Valdinéia Dias dos Santos Almeida,
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 Excelentíssima Senhora a
Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse  no Cargo em
Comissão de Encarregado de Posto  – PSF III, símbolo NH6, a Sr.ª Valdinéia
Dias dos Santos Almeida, CPF 687321045-53, RG 092982851 SSP/BA, filha de
Valdemir Dias dos Santos e Jovelina Dias dos Santos, 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 declara-
da 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

Valdinéia Dias dos Santos Almeida
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 0101, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto - Baraúna

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 Encarrega-
do de Posto - Baraúna, o servidor Hélio José Vitorino, 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 Municipal
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TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senho-
ra a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no
Cargo em Comissão de Encarregado de Posto - Baraúna, símbolo NH6, o
Sr. Hélio José Vitorino, CPF 190343005-44, RG 2741284 SSP/BA, filho
de João José Vitorino e Carmozina de Oliveira Vitorino, oportunidade em que
foi cientificado 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 vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarada EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita  Mu-
nicipal. O empossado 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 assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Hélio José Vitorino
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 102, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador – Unidades Especiais

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 Coor-
denador – Unidades Especiais, a servidora Sr.ª Raquel Marciel Batista de
Lima , 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 Excelentíssima Senhora a
Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em
Comissão de Sub Coordenador – Unidades Especiais , símbolo NH5, a Sr.ª
Raquel Marciel Batista de Lima, CPF 342444334-49, RG 2497784 SSP/BA,
filha de José Marciel da Silva e Maria José Patrício da Silva, 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, atenden-
do aos princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A empossada apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos 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

Raquel Marciel Batista de Lima
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 103, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Tributos Imobiliários

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 Chefe de
Setor de Tributos Imobiliários, o servidor Sr. Ivanei Baldez de Souza, 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 even-
tual 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 Chefe de Setor de Tributos Imobiliários,  símbolo NH6, o Sr.
Ivanei Baldez de Souza, CPF 758898035-49, RG 0673244792 SSP/BA, filho de
Jesuíno José de Souza e Ivanilde Baldez Carneiro, oportunidade em que foi cienti-
ficado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração 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 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 Municipal

Ivanei Baldez de Souza
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 104, 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 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 Recepcio-
nista, a servidora Francisca Ferreira Mano, 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 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 even-
tual 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 Recepcionista símbolo NH6, a Sra. Francisca Ferreira Mano,
CPF 376086221-72, RG 13906974-79 SSP/BA, filha de José Mano e Maria Fer-
reira Mano, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da 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 Pre-
feita 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 Munici-
pal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Francisca Ferreira Mano
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 006, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia Procurador Geral do Município

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

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

Nomeia o Encarregado de Posto Odontológico

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 Encarrega-
do de Posto Odontológico  a servidora Ana Maria Grigollo Goelzer, 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 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 Odontológico, símbolo NH6, a Sr.ª Ana
Maria Grigollo Goelzer , CPF 019.664.175-60, RG 10.808.444-32 SSP/BA,
filha de Álvaro Antônio Fernando Goelzer e de Rosimeiri Grigollo Goelzer, opor-
tunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Olivei-
ra, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeir o de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ana Maria Grigollo Goelzer
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 Encarrega-
do de Posto - P.S.F. IX a servidora Jackelene dos Santos 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 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 – P.S.F. IX, símbolo NH6, a Sr.ª Jackelene
dos Santos Pinheiro, CPF 602.106.645-68, RG 5581676 SSP/BA, filha de Ed-
son 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 compromisso de bem exercê-lo, atenden-
do aos princípios norteadores da administração pública, bem como obedecendo as
normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A empossada apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de Impedi-
mentos 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

Jackelene dos Santos Pinheiro
Empossada

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

Nomeia o Encarregado de Posto – Vigilância Epide-
miológica

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 Encarrega-
do de Posto - Vigilância Epidemiológica a servidora Íris de Oliveira Alves,
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 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 – Vigilância Epidemiológica, símbolo NH6,
a Sr.ª Íris de Oliveira Alves, 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 responsabili-
dades 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 competen-
tes, sendo declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A empos-
sada 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

Íris de Oliveira Alves
Empossada

ainda combinado com o Art. 4º da Lei Municipal 363/97, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH1, de Procurador

Geral do Município o Bacharel Jaires Rodrigues Porto .
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 à Excelentíssima Senhora
Prefeita Municipal de Barreiras/Ba, Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo de
Procurador Geral do Município, cargo de Provimento em Comissão, símbolo  NH1,
o Bacharel Jaires Rodrigues Porto, OAB/BA nº 23480, CPF 639.572.565-34,
RG 6.450.516-24, filho de Ana Clara dos Santos e Hermínio Rodrigues Porto,
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 Decla-
ração 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

Jaires Rodrigues Porto
Empossado
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Após receber a visita do su-
perintendente Estadual

do DNIT, Saulo Pontes, a
Prefeita Jusmari Oliveira
transmitiu oficialmente o car-
go para a vice Regina Fi-
gueirêdo, por motivo de via-
gem a Salvador, onde vai tra-
tar de questões de interesse
do município. Mais que uma
formalidade, esse ato simbo-
liza uma nova forma de go-
vernar Barreiras, dando con-
tinuidade a todos os projetos
que já estão sendo desenvol-

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

Uma nova forma de
governar Barreiras

vidos pela nova gestão.
“Essa passagem de cargo

vem complementar o nosso
mandato e fortalece o governo,
que terá participação ativa e
decisiva de toda a equipe e da
população”, afirmou Jusmari
Oliveira. Ela permanecerá por
dois dias na capital baiana. A
prefeita está mais uma vez ino-
vando e deixa como marca pes-
soal uma gestão democrática e
transparente ao transmitir ofi-
cialmente, pela primeira vez no
município nos últimos 16 anos,

a chefia do Executivo à vice.
Com isso, os cidadãos bar-

reirenses podem esperar da
equipe de governo uma dinâ-
mica mais ágil e representati-
va para resolver as questões
relacionadas ao município, sem
a interrupção das ações em
desenvolvimento. Para a pre-
feita em exercício, Regina Fi-
gueirêdo, essa transmissão sig-
nifica um modelo de adminis-
tração engajada no projeto
Barreiras e de fortalecimento
das instituições, sem qualquer

marca de personalismo. “É um
momento solene e que vai fi-
car guardado na memória de
todas as pessoas que partici-
param desse fato da recente
história política de Barreiras.
Para a professora e ambien-
talista Maria Amélia Gonçal-
ves, esse ato representa uma
demonstração de humildade e
de desprendimento do cargo
público. Significa que o gover-
no será bem mais participati-
vo e popular”, avaliou a pro-
fessora.

FOTO RONALDO CARVALHO

Antes de viajar para Salvador, onde se reúne hoje com o governador do Estado, a prefeita transmitiu o cargo temporariamente à vice


