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Parceria com Associação de Proteção
às Crianças Pobres será retomada

Para a construção de uma
sociedade mais justa e

fraterna, o governo municipal
também vai incentivar a

criação de entidades voltadas
às crianças carentes e de

apoio às mães que trabalham
fora para garantir o sustento

da família. A população deve
participar.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Prefeitura modernizará Setor de Tributos

Ainda nesse semestre, o Setor de Tributos investirá em mais tecnologia para facilitar a vida do cidadão Página 08



2Barreiras - Bahia - quarta-feira, 21 de janeiro de 2009        ANO 4  -  Nº 856

Prefeitura busca incentivar
o voluntariado em Barreiras

A prefeita Jusmari Oli-
veira visitou a Associação
de Proteção às Crianças
Pobres, uma creche loca-
lizada na Vila Dulce que
atende a mais de 80 crian-
ças. “Nós estamos conten-
tes com essa visita à nos-
sa creche. Esperamos re-
tomar os convênios que tí-
nhamos com a prefeitura
e foram cortados pela ges-
tão passada. Nós temos
capacidade para atender a
100 crianças. Precisamos
apenas desse apoio”, co-
mentou a presidenta da as-
sociação, Maria Quitéria
Guimarães.

A creche atende tam-
bém a população dos
bairros Xurupita, São
Miguel e Vila Brasil.
“Uma creche desse por-
te não beneficia somente
a gente que mora aqui.
Conheço mães do Jardim
Ouro Branco que dei-
xam seus filhos nesta
casa. Acreditamos que
a nova prefeita vai au-
mentar a capacidade de
atendimento”, comen-
tou o morador do
bairro Xurupita,

Pedro Santos.
A prefeita Jusmari Olivei-

ra assegurou que retomará a
parceria com a instituição.
“Inicialmente, nós vamos ce-
der professores e uma coor-
denadora, e queremos tam-
bém a retomada do convênio
para ampliação da creche. O
nosso objetivo é incentivar o
voluntariado em nossa cida-

de. Precisamos de
mais instituições
como essa para
acolher bem as nos-
sas crianças”.

Doações – As
pessoas que

queiram aju-

dar podem fazer doações
para a Associação de Pro-
teção às Crianças Pobres
depositando qualquer
quantia no Banco do Bra-
sil, Conta Corrente –
29969-3, Agência – 0231-
3. Ou levar alimentos, rou-
pas ou brinquedos para a
sede da associação, loca-
lizada na Rua do Mata-
douro. Outras informa-
ções sobre o trabalho vo-
luntariado podem ser ob-
tidas pelo telefone (77)
3613-1511.

Crianças é prioridade do novo governo

A prefeita Jusmari, acompanhada do verea-
dor bispo Daniel, visitou o consultório odon-
tológico da creche
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 093, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Oficial de Gabinete

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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
NH7, de Oficial de Gabinete, a servidora Luciana Siqueira
de Carvalho, 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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Oficial
de Gabinete  símbolo NH7, a Sra. Luciana Siqueira de Car-
valho, CPF 011159825-75, RG 09851495-40 SSP/BA, filha de
Gildo Carvalho dos Santos e Ana Maria Siqueira dos Santos,
oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direi-
tos 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 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 Inexis-
tência 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

Luciana Siqueira de Carvalho
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 105, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Motorista

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Motorista, o servidor Ricardo José Gonçalves
Mariano, lotado no Gabinete da Prefeita.

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo de Motorista símbolo
NH6, Sr. Ricardo José Gonçalves Mariano, CPF 115766505-
53, RG 1693181 SSP/BA, filho de Mary Perpetua Brito de Al-
cântara e Renato Gonçalves Mariano, oportunidade em que foi
cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteado-
res da administração pública, bem como obedecendo  as nor-
mas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes
competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pela Exma. Sr.ª
Prefeita Municipal. O empossado apresenta, 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 Muni-
cipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Ricardo José Gonçalves Mariano
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 106, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Plane-
jamento e Controle Orçamentário

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Planejamento e Controle
Orçamentário, a servidora Daiana de Souza, lotada na Se-
cretaria 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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub Co-
ordenador de Planejamento e Controle Orçamentário,
símbolo NH5, a Sr.ª Daiana de Souza, CPF 356222-35, RG
11213863-26 SSP/BA, filha de Romeu Pedro de Souza e Rita
Ana de Souza, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-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  decla-
rada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. A
empossada 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 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

Daiana de Souza
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 107, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia a Secretária Administrativa

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

Conceição Cunha Teixeira, lotada na Procuradoria.
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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secre-
tária Administrativa símbolo NH6, a Sra. Maria da Concei-
ção Cunha Teixeira, CPF 286742605-78, RG 03213678-12
SSP/BA, filha de Eduardo Tavares da Cunha e Albertina Antô-
nia da Cunha, oportunidade em que foi cientificado das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ineren-
tes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-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  decla-
rada EMPOSSADA pela Exma. Sr.ª Prefeita Municipal. A em-
possada 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 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 Municipal

Maria da Conceição Cunha Teixeira
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 109, de 08 de Janeiro de 2009.

Exonera, a Pedido, o Analista de
Sistemas

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 combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, o Analista de Sistemas , Sr. Fábio
Ossamu Hasegawa, aprovado no concurso público sob a
inscrição 0300468.

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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PORTARIA GAB.  Nº 026, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia a Secretária Escolar das Esco-
las da Zona Rural

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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, de
Secretária Escolar das Escolas da Zona Rural, a servidora
Jocimara Almeida Ribas, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer com carga horária de 40 horas.

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 Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secre-
tária Escolar das Escolas da Zona Rural, a Sr.ª Jocimara
Almeida Ribas, CPF 954807145-20, RG 127103-09 SSP/BA,
filha de Maria Claudete Almeida Ribas e Osmindo Fialho Ribas
, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, di-
reitos 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 Inexis-
tência 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

Jocimara Almeida Ribas
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 27, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia Secretária Escolar da Escola
Municipal São João

A Prefeita de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a
Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento  do  Cargo  em  Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal São João  a Srª
Gircelia Basilio Pereira, lotada na Secretaria de Educação
com carga horária de 40 horas.

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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora Prefeita de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Secretária Escolar
da Escola Municipal São João, a Sr.ª Gircelia Basilio Pe-
reira, CPF 166663958-32, RG 12559255-82 SSP/BA, filha de
Evanir Neide Basilio Pereira e João Pereira Neto , oportunida-
de em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deve-
res e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo 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 Inexistên-
cia de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Pre-
feita Municipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Gircelia Basilio Pereira
Empossada

REPUBLICAÇÕES
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PORTARIA GAB.  Nº 086, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assistente Técnico I

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Arleide Alves
Rodrigues,  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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Ex-
celentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de
Assistente Técnico I símbolo NH5, 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 inerentes ao refe-
rido 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 vie-
rem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  decla-
rada 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, Jus-
mari Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

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 a Secretária Administrativa

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Dina Os-
carlina Corsi Mendes Moreno, lotada no Gabinete da Pre-
feita.

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 publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretá-
ria Administrativa  símbolo NH6, a Sra. Dina Oscarlina Corsi
Mendes Moreno, CPF 603288191-15, RG 12004692-08 SSP/
BA, filha de Francisco Osmar 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 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 EM-
POSSADA 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 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 090, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assistente Técnico II

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Assistente Técnico II, o servidor Paulo Fernando
Cardoso dos Santos, lotado no Gabinete da Prefeita.

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assis-
tente Técnico II símbolo NH6,  Sr. Paulo Fernando Cardo-
so dos Santos, CPF 463208655-04, RG 4612663 SSP/BA, fi-
lho de Edesio Catulio dos Santos e Irandi Cardoso da Concei-
ção, 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 cria-
das pelos poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSA-
DO pela Exma. Sr.ª Prefeita Municipal. O empossado apresen-
ta, 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 Municipal

Paulo Fernando Cardoso dos Santos
Empossado

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

Nomeia o Assistente Técnico II

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da
mesma Lei 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 Assistente Técnico II, o servidor Celso de Souza
Correia, lotado no Gabinete da Prefeita.

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

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

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Assis-
tente Técnico II símbolo NH6,  Sr. Celson de Souza Cor-
reia, CPF 958918545-20, RG 7334440-9 SSP/BA, filho de Al-
bertino de Souza Correia e Maria Julia de Oliveira Correia, opor-
tunidade 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 prin-
cípios 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. Sr.ª Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em ane-
xo, 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 teste-
munhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Celson de Souza Correia
Empossado
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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

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.
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A atual gestão tem como
meta a prestação de um ser-
viço de excelência à popula-
ção. A Secretaria de Admi-
nistração e Finanças irá mo-
dernizar o Setor de Tributos
para que o cidadão tenha
maior comodidade para o
pagamento dos impostos e
taxas municipais.

“Estamos fazendo um
estudo para melhorar a es-
trutura física do setor e dis-
ponibilizar  na  internet  a
maioria dos serviços. O ci-
dadão poderá, dentro de
pouco tempo,  imprimir em
casa os boletos e as guias
para serem pagos no ban-
co”, disse o secretário de
Administração e Finanças,
Diran Almeida Ribeiro.

Para ele, é de fundamen-
tal importância que a prefei-

tura preste um serviço ágil e
de qualidade à população.
“Somos um governo que pre-
za pelo bem-estar da comu-
nidade e temos como objeti-
vo desburocratizar e  facili-
tar a vida de todos”.

Os serviços estarão dis-
poníveis na internet ainda
neste semestre e a forma de
acesso será em breve anun-
ciada para que as consultas
sejam feitas.  O cidadão po-
derá obter on line  certidões
negativas de débito; guias
para pagamento de taxas e
impostos; pleitear a inscri-
ção no cadastro municipal,
além de consultar a Legis-
lação Tributária.

“Estamos seguindo a de-
terminação da prefeita e va-
mos incrementar os serviços
da Secretaria de Administra-

ção e Finanças. Além disso,
também iremos capacitar
nossos funcionários para um

Setor de Tributos vai agilizar atendimento ao contribuinte
População terá maior comodidade para o pagamento dos tributos municipais. Guias serão emitidas pela internet

melhor relacionamento com
o público”, argumenta o se-
cretário.

FOTOS RONALDO CARVALHO

O objetivo é otimizar o atendimento à população. Depois de implantado o novo sistema, o contribuinte não mais precisará ir à prefeitura

Para o secretário de Finanças, Diran Ribeiro, os serviços precisam
ser desburocratizados


