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PORTARIA GAB. Nº 038/2014                                                                                                                                          

Nomeia Comissão de Avaliação de Alimentação Escolar, e dá outras 

providências.  

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, 

RESOLVE 

Art. 1
o
. Fica constituída a Comissão Avaliação de Alimentação 

Escolar, composta dos seguintes servidores, que sob a presidência do 

primeiro, terá a incumbência de avaliar acerca da alimentação escolar 

distribuída na rede municipal de ensino:  

Presidente: DENISE ARAÚJO MESQUITA, Assessor Chefe Especial; 

Membro: FERNANDA DE SOUZA JUST BARRETO, Chefe de Setor; 

Membro: DANIELA DE JESUS RIBEIRO, Instrutora de informática; 

Membro: HIALISON RAMON MARQUES MARIANO, Coordenador. 

Art. 2
o
. A Comissão de Avaliação de Alimentação Escolar terá a 

obrigação de avaliar desde a compra, armazenamento, conservação, 

qualidade, distribuição, cardápio escolar e fornecimento aos alunos, 

assim como avaliar também nutricionista, merendeiras e toda equipe da 

Coordenação de Alimentação Escolar, e o que couber. 

Art. 3º. A Comissão de Avaliação de Alimentação Escolar terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para apresentar o parecer acerca do tema, 

contado a partir desta data. 

Art. 4
o
. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, comunique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2014 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 421/2014 

Exonera, a pedido, a servidora Tainara Figueiredo Nogueira desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Tainara Figueiredo 

Nogueira, Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, lotada na 

Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de abril de 

2014. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 422/2014 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Nomear a senhora Tarcila Morais de Araújo Rios Pereira, para 

provimento do Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, 

lotada na Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de abril de 

2014. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, 

TORNA SEM EFEITO Delegações de Competência publicadas em diário 

oficial de 07 de março e 13 de março de 2014. 

TORNA SEM EFEITO Retificações das Delegações de Competência 

publicadas em diário oficial de 13 de março e 19 de março de 2014. 

Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega 
competência ao Senhor Pedro Antônio de Oliveira Neto – Secretário 
Municipal da Fazenda, CPF nº 543.053.905-82, para assinar e 
movimentar solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo 
as contas, da Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao CNPJ 
13.654.405/0001-95, com atribuições para emitir cheques, abrir contas de 
depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, 
solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar 
cheques devolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordem cheques, 
cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e aplicações 
financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques- 
conta corrente, efetuar saques- poupança, efetuar pagamento por meio 
eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de 
pagamentos no GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimentos, 
solicitar saldos/ extratos de operações de crédito, efetuar movimentação 
financeira no RPG, consultar contas/ aplicação programas repasse, 
consultar saldo/ extrato de conta judicial unificada, emitir comprovantes, 
efetuar transferência para mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar 
contas de depósito e consultar obrigações de débito direto autorizado-
DDA. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 11 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega 
competência a Senhora Regina Rocha Figueiredo Nogueira – 
Secretária Municipal da Saúde, CPF nº 115.512.595-91, para assinar e 
movimentar solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo 
as contas, do Fundo Municipal de Saúde, vinculadas ao CNPJ 
08.595.187/0001-25, com atribuições para emitir cheques, abrir contas de 
depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, 
solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar 
cheques devolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordem cheques, 
cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e aplicações 
financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques- 
conta corrente, efetuar saques- poupança, efetuar pagamento por meio 
eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de 
pagamentos no GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimentos, 

solicitar saldos/ extratos de operações de crédito, efetuar movimentação 
financeira no RPG, consultar contas/ aplicação programas repasse, 
consultar saldo/ extrato de conta judicial unificada, emitir comprovantes, 
efetuar transferência para mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar 
contas de depósito e consultar obrigações de débito direto autorizado-
DDA. 

 
GABINETE DO PREFEITO – Em 11 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega 
competência a Senhora Magda Maria Cavalcante – Contadora 
Servidora de Carreira, matrícula 6130, CPF nº 260.387.365-87, para 
solicitar saldos e extratos e comprovantes de conta corrente, solicitar 
saldos e extratos de investimentos, solicitar saldos, extratos de 
operações de crédito, efetuar agendamento de transferência para mesma 
titularidade - meio eletrônico das contas do Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 11 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega 
competência a Senhora Iolanda Ribeiro da Silva Souza Oliveira – 
Servidora de Carreira, CPF nº 619.394.125-87, Subcoordenadora da 
Secretaria Municipal da Fazenda, matrícula 3548, para solicitar saldos e 
extratos e comprovantes de conta corrente, solicitar saldos e extratos de 
investimentos, solicitar saldos, extratos de operações de crédito, efetuar 
agendamento de transferência para mesma titularidade- meio eletrônico 
das contas da Prefeitura de Barreiras vinculadas ao CNPJ 
13.654.405/0001-95. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 11 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 
70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega 
competência a Senhora Elenice Celestina da Silva – Auxiliar 
Administrativo Servidora de Carreira, CPF nº 687.314.855-53, matrícula 
950, para solicitar saldos e extratos e comprovantes de conta corrente, 
solicitar saldos e extratos de investimentos, solicitar saldos, extratos de 
operações de crédito, efetuar agendamento de transferência para mesma 
titularidade- meio eletrônico das contas do Fundo Municipal de Saúde, 
vinculadas ao CNPJ 08.595.187/0001-25. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 11 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 


