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Saúde de Barreiras
vai ser tratada

A falta de limpeza e de cuidados com a Saúde de
Barreiras é mais uma prova da ineficiência administrativa
da gestão anterior. Um bom exemplo disso é a unidade
do bairro Jardim Ouro Branco
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Secretaria de Ação Social foi deixada
em total situação de abandono
Considerada uma
das áreas essenciais
para o bem-estar da
população, a Ação
Social também foi
uma das secretarias
que sofreram com o
sucateamento do
patrimônio público
municipal
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Ação Social foi deixada de lado.
População, prejudicada
S

ituação difícil também para os fundos, a exemplo de computadores e imcionários da Secretaria do Trabalho
pressoras. Ficou faltando material báe Ação Social nesses primeiros dias de atisico de escritório, além de pessoal para
vidades. É notadamente visível o estado de
trabalhar. Devido a esses problemas,
abandono que foi entregue a sede da sevários programas sociais foram temcretaria. O prédio está literalmente caindo
porariamente interrompidos para que
aos pedaços. As
fosse feito
paredes estão toum levantamadas pela infilmento da real
tração e o mofo,
situação.
e os corredores
Somente
não possuem iluapós o diagminação. Assusnóstico, a setam também as
cretaria terá
condições do teto,
condições de
que está cheio de
ampliar proburacos.
gramas ou
Com as goteimudar aqueras, equipamenles que não
tos de trabalho,
estejam mais
principalmente
atendendo
os eletrônicos, ficorretamente
caram danifica- Com as goteiras, equipamentos foram danificados a população.

Resultados
comprometidos
Segundo Otoniel Teixeira, coordenador
de Benefícios e Serviços, “hoje o setor de
atendimento conta apenas com quatro servidores para auxiliar as mais de 15 mil famílias cadastradas, que totalizam mais de 40
mil pessoas beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família”. Segundo ainda o coordenador, a visível falta de pessoal - quadro herdado pela atual administração - sobrecarrega
os poucos funcionários que estão trabalhando na secretaria, comprometendo a eficiência dos serviços para a população mais necessitada. “As pessoas merecem mais respeito e um local descente para que possam
ser atendidas com dignidade. É um direito
delas”, disse Otoniel. Mudar esse quadro é
o nosso desafio. Estamos empenhados e
motivados para fazer a secretaria funcionar
como deve, complementou o coordenador.
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 077, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe do Setor de Fiscalização e
Urbanística

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 do Setor de Fiscalização e Urbanística, o servidor
Damião Costa de Sousa, 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.

PORTARIA GAB. Nº 078, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Assessor Especial

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:
Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH3,
de Assessor Especial, a servidora Maria Ribeiro das Virgens,
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 eventual nomeação anterior.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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 do Setor de
Fiscalização e Urbanística símbolo NH6, o Sr. Damião Costa
de Sousa, CPF 55199500-97, RG 05140798-19 SSP/BA, filho de
Otacílio Jose de Sousa e Haydée Costa de Sousa, 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. Sr.ª Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas testemunhas.

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 Assessor Especial, símbolo NH3, a Sra. Maria Ribeiro das Virgens, CPF
203594385-04, RG 726397 SSP/DF, filha de Adão Ribeiro da Silva
e Mazelena das Virgens Ribeiro, 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. 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 empossada e por duas
testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Damião Costa de Sousa
Empossada

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

Maria Ribeiro das Virgens
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 079, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Coordenador de Benefícios e Serviços
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 Benefícios e Serviços, o servidor Otoniel
Nascimento Teixeira, lotado na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social.
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 Coordenador de
Benefícios e Serviços, símbolo NH4, o Sr. Otoniel Nascimento Teixeira, CPF 927317675-53, RG 08733818-15 SSP/BA, filho
de Jaime Teixeira Pimenta e Maria Nascimento Teixeira, 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
Otoniel Nascimento Teixeira
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 080, DE 02 DE JANEIRO DE 2009.
Altera Comissão Permanente de Licitação
A Prefeita Municipal de Barreiras - Bahia, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 71 da Lei Orgânica do Município
de Barreiras - Bahia, da forma que autoriza o artigo 28 e seus
incisos da mesma Lei c/c o artigo 47 da Lei Municipal 0572/2002,
c/c a Lei 675/2005, considerando o início da gestão para a qual foi
eleita, RESOLVE:
Art. 1º Nomear Comissão Permanente de Licitação, na forma
prescrita pelo artigo 51 da Lei Federal 8.666/93, para investidura de
um ano.
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Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação, criada pela Portaria 147/2006 e ratificada pela Portaria 158/2007 será composta a
partir desta data pelos servidores adiante enumerados e presidido
pelo primeiro:
-

Sidney Magalhães dos Santos;
Jurisvan Santos Cruz;
Edivania dos Santos Barbosa;
Mey Peres.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e revoga as
disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº 081, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Coordenador de Cultura
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 Cultura, o servidor João Bosco Moreira
Fernandes, 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
Cultura, símbolo NH 4, Sr. João Bosco Moreira Fernandes,
CPF 418763505-04, RG 3263643-15 SSP/BA, filho de Lourival José
Fernandes e Dilma Moreira Fernandes, 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
João Bosco Moreira Fernandes
Empossado
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PORTARIA GAB. Nº 082, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Ensino
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 Ensino, a servidora Carla Cassiana
Lima de Almeida, 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 Sub Coordenador
de Ensino, símbolo NH5, a Sr.ª Carla Cassiana Lima de Almeida, CPF 542924765-00, RG 1420966 SSP/BA, filha de Carlos José
de Lima e Jacirami Lima de Almeida, 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
Carla Cassiana Lima de Almeida
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 083, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe do Setor de Apoio 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 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 do Setor de Apoio Administrativo, o servidor Francisco Aldo do Nascimento, 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 eventu-
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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 do Setor de
Apoio Administrativo, símbolo NH6, o Sr. Francisco Aldo do
Nascimento, CPF 180519365-15, RG 01797276-05 SSP/BA, filho
de Manoel Gomes do Nascimento e Zuleide Carrilho do Nascimento, 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 Aldo do Nascimento
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 084, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Oficial de Gabinete
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 NH7,
de Oficial de Gabinete, o servidor Edvaldo Bezerra Lima, 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 Oficial de Gabinete, símbolo NH7, o Sr. Edvaldo Bezerra da Silva, CPF 24832782487, RG 2024283 SSP/BA, filho de Eurico Bezerra da Silva e Aurelina Soares 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 cri-
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adas pelos poderes competentes, sendo declarado EMPOSSADO
pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
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
Edvaldo Bezerra da Silva
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 85, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe de Setor de Ações Sócio
Educativas
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 Ações Sócio Educativas, a servidora Dulcemir Rocha de Lucena Viana, 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 Chefe de Setor de
Ações Sócio Educativas símbolo NH6, a Sr.ª Dulcemir Rocha
de Lucena Viana, CPF 152085081-68, RG 383639 SSP/DF, filha
de Edmirson Nunes de Lucena e Dulce Rocha de Lucena , 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
Dulcemir Rocha de Lucena Viana
Empossada
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REPUBLICAÇÃO
PORTARIA GAB. Nº 015, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Sub Coordenador de Serviços Diversos
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 oArt. 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 Serviços Diversos, o servidor Sr. Paulo Roberto Benevides Coité, 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 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 Serviços Diversos, símbolo NH5, o Sr. Paulo Roberto Benevides Coité,
CPF 754001707-49, RG 14731741-04 SSP/BA, filho de Antônio
Rabelo Coité Filho e Edel Benevides Coité, 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
Paulo Roberto Benevides Coité
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 029, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Emissor de AIH/APAC
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 oArt. 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
Emissor de AIH/APAC, a servidora Dr.ª Danielle Moreira da Costa
Bessa, 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

7

Barreiras - Bahia - terça-feira, 13 de janeiro de 2009

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

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

TERMO DE POSSE
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
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 Emissor de AIH/APAC, símbolo NH4, a Dr.ª Danielle Moreira da Costa Bessa, CPF
973.998.685-49, RG 0848923901 SSP/BA, filha de Helenita Moreira
da Costa e Clodoaldo Borges da Costa, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o 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 Municipal
Danielle Moreira da Costa Bessa
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 030, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Coordenador de Recursos Humanos
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 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 RH, o servidor Sr. George Anderson Barroso
Viana, lotado na Secretaria de Municipal de Saúde.
Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara
Municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
TERMO DE POSSE
Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo em Comissão de Coordenador de RH, símbolo NH4, o Sr. George Anderson Barroso Viana, CPF 964.097.03520, RG 0917184220 SSP/BA, filho de Bonifácio Ferreira Viana e Antônia Barroso Viana, 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-

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
George Anderson Barroso Viana
Empossado
PORTARIA GAB. Nº 065, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe de Setor - APAC/ AIH
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 oArt. 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 – APAC/AIH. a servidora Miridan Miranda de
Figueiredo dos Santos, 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 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 – APAC/
AIH, símbolo NH6, a Sr.ª Miridan Miranda de Figueiredo dos Santos, CPF 262.066.847-04, RG 795669879 SSP/BA, filha de Hormario Marcelino de Miranda e de Laurinda Figueiredo de Miranda, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades 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 Municipal
Miridan Miranda de Figueiredo dos Santos
Empossada
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Barreiras terá mais investimentos em Saúde
Novo governo vai construir Unidade de
Pronto Atendimento em Santa Luzia

A

Saúde de Barreiras precisa ser tratada. Para se
ter uma idéia dos problemas
deixados pelo antecessor, o município perdeu a implantação de
diversos programas do Governo Federal, por não ter a quantidade mínina de postos de Saúde. Aqui, existem apenas 11
PSF´s enquanto o necessário
para atender toda a população
seriam 45 postos. “O Ministério da Saúde estabelece que
pelo menos 50% da população
possam ser atendidos nos postos de Saúde para que diversos programas, como o Centro

de Especialidade Odontológica – CEO e o Centro de
Atendimento Psicossocial
para Dependentes Químicos
– CAPS AP, sejam implantados. Esses programas somente não vieram para Barreiras
por falta de empenho das gestões passadas”, informou o
secretário de Saúde, Everaldo Galvão Júnior.
Para agilizar a implantação
desses programas, a prefeitura formalizou um pacto com o
Ministério da Saúde para a
construção de 10 PSF´s, uma
unidade de Pronto Atendimen-

to – UPA, nas proximidades do
bairro Santa Luzia e, em parceria com o Governo do Estado, será implantado o SAMU
Regional, com quatro ambulâncias com UTI.
“Lutamos e conseguimos
elevar o teto da saúde em 800
mil reais por mês. Com isso,
vamos prestar um melhor serviço à população. Além dessas
ações, temos também o interesse na municipalização do
Hospital Eurico Dutra para que
ele realmente funcione eficiente, beneficiando a comunidade”, declarou o secretário.

Insalubridade tomou conta dos
postos de Saúde de Barreiras

População prejudicada
O secretário também afirmou que o trabalho não será
fácil. A Gestão passada não
considerou a Saúde com essencial para a qualidade de
vida de toda a comunidade. As
três unidades móveis estavam

sem funcionar desde o mês de
outubro do ano passado, os
postos de Saúde não dispunham de profissionais, e o pior,
os funcionários ficaram com
salário atrasado. “Foi uma demonstração de irresponsabili-

dade com a população. Estamos lutando para colocar a
casa em ordem. É impressionante o que encontramos aqui.
A maioria dos carros da secretaria estava sem funcionar, simplesmente porque as baterias
dos veículos sumiram. Todos os
postos de Saúde estavam sem
limpeza, devido à demissão dos
funcionários da área. Além disso, o município ficou sem estoque de medicamentos. Só na

saúde, 422 funcionários foram
empossados, mas ninguém recebeu o salário de dezembro,
nem os concursados nem os
contratados. Porém, como respeitamos o servidor, o profissional e todos aqueles que dependem da saúde pública estamos
empenhados em normalizar toda
a folha de pagamento, o que já
está sendo feito”, enfatizou o secretário de Saúde, Everaldo Galvão Júnior.

Prédios onde
funcionam os
postos de
Saúde terão que
ser
recuperados

EXPEDIENTE

As unidades de atendimento médico serão ampliadas pelo município
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