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ATOS OFICIAIS – DECRETO 

 

 
DECRETO 021/2015 

 

Exonera cargos constantes na Estrutura 
Administrativa desta municipalidade. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 

do Município e Lei 031/2013 que Modifica a Estrutura Organizacional da 

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira; 

 

RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar os funcionários abaixo relacionados dos cargos, 
constante na Estrutura Administrativa desta municipalidade, 
pertencentes a Secretaria Municipal de  Saúde.  

NOME CARGO 

ROSA SANTOS SILVA  AGENTE EM ENDEMIAS 

RITA DE CASSIA SILVA 
SANTOS 

AGENTE EM ENDEMIAS 

JOELMA BISPO DE JESUS  AGENTE EM ENDEMIAS 

FLORISVALDO NOGUEIRA DE 
JESUS 

AGENTE EM ENDEMIAS 

IRINEU CIPRIANO DOS 
SANTOS 

MOTORISTA OFICIAL DE 
GABINETE 

JAILMA ANUNCIAÇÃO DE 
SOUZA 

RECEPCIONISTA 

 
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º - Revogando todas as disposições em Contrario 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, 01 
de   junho de 2015. 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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ATOS OFICIAIS – DECRETO 
 

 
DECRETO 022/2015 

 

Exonera cargo constante na Estrutura 
Administrativa desta municipalidade. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 

do Município e Lei 031/2013 que Modifica a Estrutura Organizacional da 

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira; 

 

RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar Sra. GABRIELA MARQUES DE S QUARESMA E 
SANTOS do cargo de Assistente Social da Estrutura Administrativa 
desta municipalidade, pertencente a Secretaria Municipal de 
Trabalho, Esporte e Ação Social.  
 
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.3º - Revogando todas as disposições em Contrario 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, 01 
de   junho de 2015. 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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DECRETO 023/2015 

 

Exonera a pedido funcionário de cargo 

provimento em Comissão. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA – ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica 

do Município e Lei 031/2013 que Modifica a Estrutura Organizacional da 

Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira; 

 

RESOLVE: 
Art.1º - Exonerar a pedido Sra. JOCIENE LOPES DE ANDRADE 
FARIAS, do cargo de Provimento em Comissão em Diretor de 
Divisão de Coordenação Pedagógica da Estrutura Administrativa 
desta Municipalidade.  
 
Art.2º - Este Decreto tem seus efeitos retroativos a 14 de maio de 
2015. 
 
Art.3º - Revogando todas as disposições em Contrario 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA, 01 
de   junho de 2015. 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE POSSE Nº 071/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, LUCIANA SANTOS DA SILVA brasileira, 
portadora do RG. nº 07089593 77 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Agente de Combate as Endemias, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

LUCIANA SANTOS DA SILVA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 072/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, VANUSA SANTOS brasileira, portadora do RG. 
nº 06906241 23 SSP-BA, devidamente aprovada no Concurso Público nº 
001/2014, toma POSSE para provimento do cargo efetivo de Agente de 
Combate as Endemias, do Quadro de Pessoal da Administração Direta 
deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

VANUSA SANTOS 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 073/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, MARIA DA CONCEIÇÃO DO SACRAMENTO 
BRITO brasileira, portadora do RG. nº 10073139 27 SSP-BA, 
devidamente aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE 
para provimento do cargo efetivo de Agente de Combate as Endemias, 
do Quadro de Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz 
Ferreira, Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

MARIA DA CONCEIÇÃO DO SACRAMENTO BRITO 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 074/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, GEISA MARIA DOS SANTOS brasileira, 
portadora do RG. nº 09824814 62 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Agente de Combate as Endemias, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

GEISA MARIA DOS SANTOS  
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 075/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ANA CARLA DE SOUZA MEIRELES SANTOS 
brasileira, portadora do RG. nº 03331651 10 SSP-BA, devidamente 
aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Agente de Combate as Endemias, do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz 
Ferreira, Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ANA CARLA DE SOUZA MEIRELES SANTOS  
Empossada 

 
 
 

 
 



- 12 - 

 

 

 

 

Terça-Feira 

02 de Junho de 2015 

Ano II - N° 1219 

                                     

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

 
ATOS OFICIAIS – TERMO DE POSSE 

 
 
 

TERMO DE POSSE Nº 076/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, GUBIA MENEZES DE QUEIROZ brasileira, 
portadora do RG. nº 08661698 65 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Agente de Combate as Endemias, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

GUBIA MENEZES DE QUEIROZ  
Empossada 

 
 
 

 
 



- 13 - 

 

 

 

 

Terça-Feira 

02 de Junho de 2015 

Ano II - N° 1219 

                                     

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 

 
ATOS OFICIAIS – TERMO DE POSSE 

 
 
 

TERMO DE POSSE Nº 077/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ROSILEIDE FRANÇA DE JESUS SANTOS 
brasileira, portadora do RG. nº 07820988 94 SSP-BA, devidamente 
aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Auxiliar de Creche, do Quadro de 
Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, 
Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ROSILEIDE FRANÇA DE JESUS SANTOS 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 078/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 
brasileira, portadora do RG. nº 13801336 53 SSP-BA, devidamente 
aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Gari, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 079/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, EINE LIMA BISPO brasileira, portadora do RG. 
nº 05663586 97 SSP-BA, devidamente aprovada no Concurso Público nº 
001/2014, toma POSSE para provimento do cargo efetivo de Gari, do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz 
Ferreira, Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

EINE LIMA BISPO 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 080/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, REINILTO ANDRADE DOS SANTOS 
brasileiro, portador do RG. nº 11152284 63 SSP-BA, devidamente 
aprovado no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Servente de Obras e Serviços, do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz 
Ferreira, Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
O empossado assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

REINILTO ANDRADE DOS SANTOS 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 081/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ERIKA AYANA SANTOS MERCES brasileira, 
portadora do RG. nº 09709893 00 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Assistente Social, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ERIKA AYANA SANTOS MERCES 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 082/2015 

 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, VALDIR DE JESUS QUEIROZ brasileiro, 
portador do RG. nº 08072741 78 SSP-BA, devidamente aprovado no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Assistente Social, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
O empossado assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

VALDIR DE JESUS QUEIROZ 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 083/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, KEILAN RODRIGUES NOGUEIRA PENNA 
brasileira, portadora do RG. nº 09720071 99 SSP-BA, devidamente 
aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Assistente Social, do Quadro de 
Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, 
Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

KEILAN RODRIGUES NOGUEIRA PENNA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 084/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS 
brasileira, portadora do RG. nº 05951817 08 SSP-BA, devidamente 
aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de 
Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, 
Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 085/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, VALDECI LIMA DA SILVA brasileira, portadora 
do RG. nº 07453325 87 SSP-BA, devidamente aprovada no Concurso 
Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo efetivo de 
Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 

VALDECI LIMA DA SILVA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 086/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ANA LUCIA DE JESUS SILVA brasileira, 
portadora do RG. nº 02261623 38 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ANA LUCIA DE JESUS SILVA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 087/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, MARIANA BRITO COSTA brasileira, portadora 
do RG. nº 12824280 98 SSP-BA, devidamente aprovada no Concurso 
Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo efetivo de 
Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

MARIANA BRITO COSTA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 088/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, HEDILMA BORGES SILVA brasileira, 
portadora do RG. nº 09455801 93 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Atendente de Consultório, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

HEDILMA BORGES SILVA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 089/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ROSA VIRGINIA MAIA BATISTA DOS 
SANTOS brasileira, portadora do RG. nº 09224741 50 SSP-BA, 
devidamente aprovada no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE 
para provimento do cargo efetivo de Atendente de Consultório, do 
Quadro de Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz 
Ferreira, Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ROSA VIRGINIA MAIA BATISTA DOS SANTOS 
Empossada 

 
 
 

 
 



- 26 - 

 

 

 

 

Terça-Feira 

02 de Junho de 2015 

Ano II - N° 1219 

                                     

Diário Oficial do 
EXECUTIVO 

 

ASSINADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL 

 
 

ATOS OFICIAIS – TERMO DE POSSE 

 
 
 

TERMO DE POSSE Nº 090/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, DANIELA SANTOS BORGES brasileira, 
portadora do RG. nº 14838008 57 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Atendente de Consultório, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

DANIELA SANTOS BORGES 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 091/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ANDERSON DE SOUZA PEREIRA brasileiro, 
portador do RG. nº 08009676 07 SSP-BA, devidamente aprovado no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Motorista Classe D, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
O empossado assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ANDERSON DE SOUZA PEREIRA 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 092/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, EVERALDO NOGUEIRA FRANÇA JUNIOR 
brasileiro, portador do RG. nº 08498854 18 SSP-BA, devidamente 
aprovado no Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para 
provimento do cargo efetivo de Motorista Classe B, do Quadro de 
Pessoal da Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, 
Estado da Bahia, aceitando expressamente as atribuições e 
responsabilidades do cargo. 
O empossado assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

EVERALDO NOGUEIRA FRANÇA JUNIOR 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 093/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, LEONARDO SOUSA TORRES brasileiro, 
portador do RG. nº 06010097 46 SSP-BA, devidamente aprovado no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Motorista Classe B, do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, aceitando 
expressamente as atribuições e responsabilidades do cargo. 
O empossado assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

LEONARDO SOUSA TORRES 
Empossada 
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TERMO DE POSSE Nº 094/2015 
 
 

Em um de junho do ano de dois mil e quinze, na sede da Prefeitura 
Municipal de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, perante a autoridade 
competente compareceu, ELAINE MENEZES FONSECA brasileira, 
portadora do RG. nº 12070630 02 SSP-BA, devidamente aprovada no 
Concurso Público nº 001/2014, toma POSSE para provimento do cargo 
efetivo de Técnico em Enfermagem, do Quadro de Pessoal da 
Administração Direta deste Município de Muniz Ferreira, Estado da 
Bahia, aceitando expressamente as atribuições e responsabilidades do 
cargo. 
A empossada assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as 
atribuições previstas no Regulamento do referido cargo, os deveres e 
responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou 
conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que 
não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, 
ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. 
Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e de não cumulação de cargo. 
Gabinete do Prefeito do Município de Muniz Ferreira, Estado da Bahia, 
aos um dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze. 
  

 
 
 

CLOVIS DOS SANTOS PENINE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ELAINE MENEZES FONSECA 
Empossada 
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