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Começa o faxina
Prefeitura coloca frente de trabalho para
retirar o lixo deixado pela gestão passada

N

as ruas, becos e praças, no
centro e periferia da cidade,
o lixo ficou amontoado desde
a gestão passada, prejudicando o trânsito e a vida da população. Cenário de
abandono que foi provocado pelo governo anterior que, ao demitir centenas de
pessoas que realizavam a coleta e a varrição do lixo, não priorizou a saúde e o bem
estar da comunidade.
Para retirar a cidade dessa situação, a
prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, montou uma frente emergencial de trabalho com 150 pessoas e deu
início ontem à Operação Faxinaço. “Barreiras é a cidade mãe do oeste. Agora
nossa cidade mãe é respeitada e vai se
tornar a cidade mais bonita da região. A
limpeza é o cumprimento do nosso primeiro compromisso de governo. Eu es-

tou feliz em tê-los como colegas de trabalho”, disse a prefeita aos trabalhadores
reunidos na Praça Duque de Caxias.
Para os moradores do centro da cidade, onde a frente começou a ação
emergencial, essa iniciativa é de extrema importância, pois, além de questões
relacionadas à saúde, a operação colabora inclusive para melhorar a segurança de quem trafega nas ruas. Foi o
que afirmou o representante comercial, Jeldher Almeida.
A frente de trabalho veio em boa hora
para aqueles que estavam sem emprego,
é o que relatou Antônia Maria Santos. “Eu
estava desempregada, trabalhava numa
cooperativa na varrição das ruas, mas,
como muitos colegas, fui demitida. Ainda
bem que essa prefeita tem coragem e vai
mudar para melhor a nossa cidade”.
FOTO LUIS TITO

Devidamente protegidas, cerca de 150 pessoas participam da operação que vai limpar a
cidade
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ço. O povo aprova
FOTO LUIS TITO

Botas, luvas e filtro solar
O povo fala

FOTOS RONALDO CARVALHO

Os trabalhadores não foram às ruas sem
proteção. Receberem um kit com chapéu,
bota de borracha, luvas de couro e até protetor solar. Contaram com vassouras, carrinhos de mão e com um maquinário pesado, como caçambas e tratores. A prefeitura também vai discutir com o Ministério Público do Trabalho a possibilidade de adoção de um horário diferenciado de trabalho, entre as 16h às 22h,
evitando assim a exposição prolongada
ao sol. “Estamos lado a lado com a população e temos a missão de começar
o nosso governo de forma correta. Por
isso, tivemos todo esse cuidado especial com os trabalhadores, que, assim
como nós, querem uma cidade limpa e
bem melhor para viver”, disse a VicePrefeita Regina Figueiredo.
A frente de trabalho percorreu as praças e ruas do Centro Histórico, Cais do
Porto e Praça Castro Alves. As equipes
também farão faxina nos outros bairros
da cidade no decorrer da operação. O
secretário de Infraestrutura, José Alves,
pediu o empenho de todos os participantes e a colaboração da população para
que Barreiras tenha o tratamento digno
que merece.

“É muito bom fazer a
limpeza da cidade. Acho a
prefeita uma pessoa de
coragem e tenho fé que
além de ajudar a gente, vai
melhorar a cidade”
Maria Helena Santos

FOTO RONALDO CARVALHO

“Eu acho ótima essa
operação de limpeza. Essa
ação não foi realizada de
forma constante no
passado. Enquanto
morador do Centro, eu fico
contente com isso”
Prefeita participa da limpeza da praça Duque
de Caxias, trabalhando lado a lado com a
população

Marcelo Fernandes
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 018, 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 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 Coordenador Geral, a servidora Maria Rosilene Rodrigues
Sertao Ruschel, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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.

PORTARIA GAB. Nº 019, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Esportes e Lazer

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 oArt. 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 Coordenador de Esportes e Lazer, o servidor Sérgio Murilo Nascimento Lemos, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

TERMO DE POSSE

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 Coordenador Geral, símbolo NH3, a Sr.ª Maria Rosilene Rodrigues Sertao
Ruschel, CPF 27848191-68, RG 13931342-70 SSP/BA, filha de
Missias Rodrigues da Silva e Eliziária Sertão 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, 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 Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.

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 Coordenador de
Esportes e Lazer, símbolo NH4, o Sr. Sergio Murilo Nascimento Lemos , CPF 288821305-25, RG 0109450833 SSP/BA,
filho de Carlos Amadeu Rino de Lemos e Lola Hulsen Nascimento
Lemos, 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.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Rosilene Rodrigues Sertao Ruschel
Empossada

Sergio Murilo Nascimento Lemos
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 020, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Coordenador de Planejamento e
Gestão da Educação
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 Coordenador de Planejamento e Gestão da Educação, a
servidora Patrícia Lopes Mendes Cavalheiro, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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 Coordenador de
Planejamento e Gestão da Educação, símbolo NH4, a Sr.ª Patrícia Lopes Mendes Cavalheiro, CPF 527844605-68, RG
07338906-44 SSP/BA, filha de Antonio Rodrigues Mendes da Rocha e Francisca Lopes 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 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
Patrícia Lopes Mendes Cavalheiro
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 021, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Coordenador de Ensino e Ação
Pedagógica

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
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Lei c/c oArt. 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 Coordenador de Ensino e Ação Pedagógica, a servidora
Emicrar Carla Macedo da Silva, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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 Coordenador de
Ensino e Ação Pedagógica, símbolo NH4, a Sr.ª Emicrar Carla
Macedo da Silva, CPF 932027845-87, RG 07882965-82 SSP/BA,
filha de Mario Nilton da Silva e Ivonete Bezerra 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, 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 Oliveira, pela
empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Emicrar Carla Macedo da Silva
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 023, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Formação e
Apoio Pedagógico

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 oArt. 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 Formação e Apoio Pedagógico, a servidora Wilma Fernandes Rodrigues, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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 eventu-
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TERMO DE POSSE

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 de
Formação e Apoio Pedagógico, símbolo NH6, a Sr.ª Wilma Fernandes Rodrigues, CPF 015490715-48, RG 09856988-02 SSP/
BA, filha de Aldeir Fernandes de Souza Rodrigues e William Rodrigues , 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 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.

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
do Setor de Promoção do Esporte e Lazer, símbolo NH6, o Sr.
Manoelito de Oliveira Silva, CPF 246596225-68, RG 0255003412 SSP/BA, filho de Dario Jose da Silva e Tereza Maria de Oliveira
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, 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, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Wilma Fernandes Rodrigues
Empossada

Manoelito de Oliveira Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 026, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia a Secretária das Escolas da Zona
Rural

PORTARIA GAB. Nº 024, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe do Setor de Promoção do
Esporte e Lazer

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:

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 das Escolas da Zona Rural, a servidora Jocimara
Almeida Ribas, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
de Chefe do Setor de Promoção do Esporte e Lazer, o servidor
Manoelito de Oliveira Silva, lotado na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nosArts. 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. 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.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
TERMO DE POSSE

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
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Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária
das Escolas da Zona Rural, símbolo NH6, 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, 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 Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.
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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 Oliveira, pela empossada
e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Gircelia Basilio Pereira
Empossada

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
PORTARIA GAB. Nº 034, de 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Jocimara Almeida Ribas
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 027, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia a Secretária Escolar da Escola São
João

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 Escolar da Escola São João, a servidora Gircelia
Basilio Pereira, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
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 Secretária Escolar
da Escola São João, símbolo NH6, a Sr.ª Gircelia Basilio Pereira, CPF 166663958-32, RG 12559255-82 SSP/BA, filha de Evanir
Neide Basilio Pereira e João Pereira Neto , 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

Nomeia o Diretor Administrativo

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 oArt. 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 a servidora Doracir Madalena de
Souza 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.
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, símbolo NH4, a Sr.ª Doracir Madalena de Souza Oliveira ,
CPF 257525965-72, RG 03143675-78 SSP/BA, filha de Francisco
Benicio de Souza e Maria Madalena de Jesus 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 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
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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
Doracir Madalena de Souza Oliveira
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 035, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Unidade
Básica

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 Unidade Básica a servidora Nailza Xavier do Carmo, 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 Sub Coordenador
de Unidade Básica, símbolo NH5, a Sr.ª Nailza Xavier do Carmo, CPF 968777315-49, RG 08294602-76 SSP/BA, filha de Enedias Gonçalves Xavier e Nair Nunes Xavier, 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 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
Nailza Xavier do Carmo
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 036, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Médico Auditor

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 Médico Auditor, o servidor Edson Lázaro Rozendo Silva,
lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nosArts. 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 Médico
Auditor, símbolo NH3, o Sr. Edson Lázaro Rozendo Silva,
123840385-91, RG 1093991 SSP/BA, filho de Carlos Lima da Silva
e Etelvina R. 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,
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
Edson Lázaro Rozendo Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 037, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Sub Coordenador de Obras de
Infra-estrutura

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 oArt. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu ane-
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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 Obras de Infra-estrutura, o servidor
Leandro Neris da Silva, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura
e Serviços Públicos.
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 Sub Coordenador
de Obras de Infra-estrutura, símbolo NH5, o Sr. Leandro Neris da Silva, CPF 031781675-60, RG 14081380-26 SSP/BA, filho
de Jose Carlos Leonardo da Silva e Leila Domingas Neris da Silva
e, 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 pelo 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
Leandro Neris da Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 038, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Arrecadação
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 Arrecadação, a servidora Luciane Ramos da Silva Marmori, lotada 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

DIÁRIO OFICIAL

ANO 4 - Nº 848

Estado da Bahia - Município de Barreiras

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 Sub Coordenador
de Arrecadação, símbolo NH5, a Sr.ª Luciane Ramos da Silva
Marmori, CPF 980861385-34, RG 08798182-39 SSP/BA, filha de
Alvadir Inacio da Silva e Olinda Ramos 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, 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 Oliveira, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Luciane Ramos da Silva Marmori
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 039, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Dívida Ativa
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 Dívida Ativa, o servidor Francisco
Torres Marques, lotado na Secretaria de Administração e
Finanças.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nosArts. 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
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Sub
Coordenador de Dívida Ativa, símbolo NH5, o Sr. Francisco

DIÁRIO OFICIAL

Barreiras - Bahia - sexta-feira, 09 de janeiro de 2009

Estado da Bahia - Município de Barreiras

Torres Marques, CPF 107762225-20, RG 14607972-8 SSP/BA,
filho de Joaquim Marques de Souza e Maria Torres Melo,
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
Francisco Torres Marques
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 040, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Tributação
e Fiscalização
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 Tributação e Fiscalização, o servidor
Ismael Donato Ribeiro, 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
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 Tributação e Fiscalização, símbolo NH5, o Sr. Ismael Donato Ribeiro, CPF 021938148-80, RG 20384742-8 SSP/BA, filho
de Vivaldo Donato de Queiroz e Anita Ribeiro de Queiroz, 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
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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
Ismael Donato Ribeiro
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 041, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Desenvolvimento da Administração
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 oArt. 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 Desenvolvimento da Administração,
a servidora Paula Tatianne de Souza Campos, lotada 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
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
Desenvolvimento da Administração, símbolo NH5, a Sr.ª Paula
Tatianne de Souza Campos, CPF 006708415-01, RG 10128863-87
SSP/BA, filha de Eraldo da Silva Campos e Maria Mirtes de Souza
Campos, 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 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
Paula Tatianne de Souza Campos
Empossada
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Diário Oficial se adapta às
novas regras ortográficas
E
m vigor no Brasil desde o primeiro dia deste ano, as novas regras ortográficas determinadas por um acordo entre
países que têm o português
como língua oficial, estão valendo também na elaboração
do Diário Oficial. Apesar de
ser sido convencionado que
até dezembro de 2012 o país
pode se adaptar a nova proposta, o DO já adotou as alterações. A forma de leitura
é a mesma, o que muda é a
grafia de algumas palavras.
Portanto, caro leitor, não estranhe ao folhear o Diário
Oficial de Barreiras e encontrar
‘infraestrutura’ escrita sem o hífen. É uma das novas regras. O
uso do hífen com prefixos prevê
quatro novidades principais.
Os brasileiros terão que se
acostumar, por exemplo, em
escrever paroxítonas terminadas em “o” duplo, como “abençôo”, “enjôo” ou “vôo”, sem
acento. Ou seja, “abençoo”,

“enjoo” e “voo”. O trema desaparece completamente. Estará correto escrever “linguiça”, “sequência”, “frequência” e “quinquênio” ao invés
de lingüiça, seqüência, freqüência e qüinqüênio.
O alfabeto deixa de ter 23
letras para ter 26, com a incorporação do “k”, do “w” e do “y”
e o acento deixará de ser usado
para diferenciar “pára” (verbo)
de “para” (preposição).
Ainda haverá a criação de
alguns casos de dupla grafia
para fazer diferenciação, como
o uso do acento agudo na primeira pessoa do plural do pretérito perfeito dos verbos da primeira conjugação, tais como
“louvámos” em oposição a
“louvamos” e “amámos” em
oposição a “amamos”.
A mais estranha mudança
é a eliminação do acento agudo nos ditongos abertos “ei” e
“oi” de palavras paroxítonas,
como “assembléia”, “idéia”,
“heróica” e “jibóia”.

Também não se usará mais
o acento circunflexo nas terceiras pessoas do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos “crer”,
“dar”, “ler”, “ver” e seus decorrentes, ficando correta a

grafia “creem”, “deem”,
“leem” e “veem”.
Hífen- O objetivo das mudanças é simplificar a utilização do sinal gráfico, cujas regras estão entre as mais complexas da norma ortográfica.

Diretores de escolas municipais discutem atividades
Programadas pela Secretaria de Educação, as
reuniões com diretores de
escolas municipais foram
iniciadas ontem. Os servidores analisaram e aprovaram o calendário para o ano

letivo de 2009, e discutiram
ainda assuntos e procedimentos internos como fundo fixo,
fichas de matrículas e portarias. Participaram também do
encontro, coordenado pela secretária de Educação, Maria

do Carmo, a presidenta da
Câmara, Kelly Magalhães, o
diretor da DIREC, Adalto
Soares, vereadores e servidores. O bispo Dom Ricardo
abençoou os trabalhadores em
educação para o bom desem-

penho e a harmonia das atividades durante o ano letivo que começa no dia 03
de março. Dom Ricardo
também disponibilizou escolas da igreja para parceiras
com o Município.
FOTO RONALDO CARVALHO
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Sábado já vai ter mudanças no CAB
Prefeita visita feira livre para ouvir trabalhadores. Cadastramento vai disciplinar atividade

A

quarta-feira foi movimentada no
Centro de Abastecimento de Barreiras (CAB), a feira livre do centro da cidade. Uma visita inesperada da prefeita Jusmari Oliveira pegou de surpresa feirantes e pequenos produtores que trabalham
no local. As conversas com os donos de bancas fazem parte do projeto de governo participativo, que busca soluções junto à população para problemas existentes nas diversas áreas.
A prefeita comunicou aos feirantes que
uma série de medidas vai ser posta em prática no CAB e estendidas às feiras de Vila
Rica e Santa Luzia. Já a partir deste sábado, 10, todos os pequenos produtores que
vêm de localidades distantes poderão expor os produtos de forma organizada. A
prefeitura montará barracas com cobertura e bancas expositoras padronizadas. Estes trabalhadores até então comercializavam produtos hortifrutigranjeiros no chão
e sob o forte sol.
Jusmari anunciou ainda que será realizado
um cadastramento de todos os feirantes do
CAB, a fim de acabar com os casos de pessoas que, além da banca, ocupam as calçadas externas para a venda de produtos. “Não
vou tirar ninguém de onde está sem primeiro
ter um lugar descente para instalar. Um corpo técnico já está buscando soluções para
ampliação e otimização do CAB, aí sim, poderemos organizar o local de forma adequada tanto para feirantes quanto para consumidores”, disse a prefeita.
FOTOS RONALDO CARVALHO

EXPEDIENTE

Prefeita visita feira livre do centro e ouve comerciantes e consumidores. Governo participativo é aquele que ouve e trabalha com o povo
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