
 

 

 

DECRETO Nº 99/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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 do art. 47 da Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear a senhora Jussania Monteiro de Castro, para 

provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, 

lotada na Secretaria de Administração. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO - Em 17 de janeiro de 2013 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal - 

 

 

DECRETO Nº 100/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL 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 do art. 47 da Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Nomear a senhora Daniela Dourado da Silva, para provimento 

do Cargo em Comissão de Assessor Técnico I, símbolo NH5, lotada na 

Controladoria Geral. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO - Em 17 de janeiro de 2013 

 
 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal - 

 

 

DECRETO Nº 101 / 2013. 

“Dispõe sobre a suspensão dos festejos carnavalescos do ano de 

2013 no Município de Barreiras, e dá outras providências”. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 

71 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as demais 

disposições legais vigentes e aplicáveis à espécies e; 

CONSIDERANDO o início de sua gestão e por não ter havido uma 

transparência na transição do governo, nos moldes reclamados pelo 

Estado Democrático de Direito; 

CONSIDERANDO o que preconiza a Constituição Federal e a 

necessidade de preservar os direitos fundamentais sociais, bem como 

garantir a continuidade dos serviços essenciais para a coletividade, como 

a saúde, a educação, assistência aos desamparados, proteção à infância 

e idosos, o transporte público coletivo e escolas, segurança, a 

preservação do meio ambiente e o bem estar do povo de Barreiras; 

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a prestação dos serviços 

essenciais e indispensáveis para que não sofram solução de 

continuidade; 

CONSIDERANDO a situação emergencial em que se encontra o 

Município de Barreiras e que é fato público e notório nos últimos três 

meses, em especial, nas áreas de saúde, da educação, segurança e 

limpeza pública; 

CONSIDERANDO a falta de recursos materiais nos diversos setores da 

administração pública, bem como o estado físico de total abandono dos 

bens imóveis e móveis públicos, inclusive, destruição e sumiço dos 

arquivos documentais e dos arquivos constantes nos computadores de 

diversos setores da Administração Pública. 

CONSIDERANDO o encerramento sumário e unilateral por iniciativa do 

executivo municipal anterior de diversos contratos, inclusive, de serviços 

essenciais à comunidade; 

CONSIDERANDO todos os documentos, relatórios, fotografias e 

gravações de reportagens de rádios, jornais e televisão, que bem 

demonstram a sumária interrupção da prestação de serviços essenciais e 

de obrigação do Município, devidamente entregues e de conhecimento 

do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a extinção dos contratos temporários de servidores 

das áreas de saúde, coleta de lixo, varrição de ruas e limpeza dos 

prédios públicos; 

CONSIDERANDO a ausência de estoque de medicamentos, material 

hospitalar e material de expediente; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica decretada a suspensão da realização dos festejos 

carnavalescos oficiais para o ano de 2013, no Município de Barreiras. 

Art. 2º. Fica expressamente proibida à utilização das margens da 

Rodovia Federal BR 242, Avenida Cleriston Andrade e Avenida Antônio 

Carlos Magalhães, para o fim de festejos carnavalescos e ou realização 

dos festejos de momo no ano de 2013. 

Parágrafo único. Entende-se por entidade carnavalesca, para efeito 

deste Decreto, os blocos, cordões, afoxés, trios elétricos, carros de som, 



 

 

 

clubes, bares, barracas, ambulantes ou outros comércios que explorem 

atividades festivas, ou em funcionamento durante o período de 08 a 12 

de fevereiro de 2013. 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Barreiras –Ba. 17 de janeiro de 2013 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

 

DECRETO Nº 102/2013 

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 do art. 47 da 
Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear o senhor Ozimar José Amorim Pereira, para 

provimento do Cargo em Comissão de Secretário de Agricultura, símbolo 

NH1. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO - Em 18 de janeiro de 2013 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal – 

 
 
 
 

RESUMO DE EXTRATO DE DISPENSA E DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo Nº 027/2013 – Dispensa Nº 018/2013 – 

Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia – Empresa Adjudicada e 

Homologada: OESTE FORTE LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o no 

03.365.682/0001-24- Objeto: fornecimento de gases medicinais 

destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barreiras – Valor Global: R$ 

20.068,00 (Vinte mil  e sessenta e oito reais)    – Fundamento Legal: 

art.24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

Barreiras, 16 de janeiro de 2013 

Giltamar Pereira Tavares – Presidente da COPEL 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

RESUMO DE EXTRATO CONTRATO 

Processo Administrativo Nº 027/2013 – Dispensa Nº 018/2013 – Órgão: 

Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia – Empresa Contratada: OESTE 

FORTE LTDA - EPP, CNPJ/MF sob o no 03.365.682/0001-24- Objeto: 

fornecimento de gases medicinais destinados ao Fundo Municipal de 

Saúde de Barreiras - Contrato Nº 030/2013 - Data Assinatura: 16/01/2013 

- Vigência: 90 dias – Valor Global: R$ 20.068,00 (Vinte mil  e sessenta e 

oito reais)    – Fundamento Legal: art.24, inciso IV da Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações.  

Barreiras, 16 de janeiro de 2013 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

 

 


