
 

 

 

DECRETO Nº 281/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 690 de 31 de agosto de 2012 que 
nomeia o servidor Agamenon Gomes dos Santos. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 690 de 31 de agosto de 2012, que 
nomeia o servidor AGAMENON GOMES DOS SANTOS, Agente de 
Fiscalização, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 282/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 080 de 06 de março de 2012 que 
nomeia a servidora Alba Valéria Alves Rodrigues. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 080 de 06 de março de 2012, que 
nomeia a servidora ALBA VALÉRIA ALVES RODRIGUES, 
Psicopedagoga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 283/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 066 de 14 de fevereiro de 2012 que 
nomeia a servidora Castorina de Oliveira Cruz. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 066 de 14 de fevereiro de 2012, 
que nomeia a servidora CASTORINA DE OLIVEIRA CRUZ, Assistente 
Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 284/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 696 de 13 de setembro de 2012 que 
nomeia o servidor Janilton da Silva Magalhães. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 696 de 13 de setembro de 2012, 
que nomeia o servidor JANILTON DA SILVA MAGALHÃES, Guarda 
Municipal, lotado no Gabinete, da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 285/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 002 de 02 de janeiro de 2012 que 
nomeia o servidor Jeferson da Silva Dias. 

 
O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 002 de 02 de janeiro de 2012, que 
nomeia o servidor JEFFERSON DA SILVA DIAS, Assistente 
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 286/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 084 de 07 de março de 2012 que 
nomeia o servidor Josenilton Silva Oliveira. 

 
O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 084 de 07 de março de 2012, que 
nomeia o servidor JOSENILTON SILVA OLIVEIRA, Recreador, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 287/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 694 de 13 de setembro de 2012 que 
nomeia a servidora Maria Alice de Oliveira Almeida. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 694 de 13 de setembro de 2012, 
que nomeia a servidora MARIA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA, 

Técnica em enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 288/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 732 de 29 de junho de 2012 que 
nomeia a servidora Olibia Cristina Pereira Moras. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 732 de 29 de junho de 2012, que 
nomeia a servidora OLIBIA CRISTINA PEREIRA MORAES, Recreadora, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de 
Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 289/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 687 de 29 de agosto de 2012 que 
nomeia o servidor Paulo Henrique Seixas dos Santos. 

 
O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 687 de 29 de agosto de 2012, que 
nomeia o servidor PAULO HENRIQUE SEIXAS DOS SANTOS, 
Recreador, lotado na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 



 

 

 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 290/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 032 de 01 de fevereiro de 2012 que 
nomeia a servidora Rosangela Paulo dos Santos. 

O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 032 de 01 de fevereiro de 2012, 
que nomeia a servidora ROSANGELA PAULO DOS SANTOS, 
Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 291/2013 

Torna sem efeito o Dec. Gab. nº 065 de 14 de fevereiro de 2012 que 
nomeia a servidora Suerda Maria Pereira de Almeida. 

 
O PREFEITO 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 cancelado o Dec. Gab. nº 065 de 14 de fevereiro de 2012, 
que nomeia a servidora SUERDA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, 
Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras. 

Art. 2º - O disposto no Art. 1º está respaldado no parecer da Comissão 
instituída pela Portaria 005/2013, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades de admissão do servidor, por força do Edital de Concurso 
Público nº 001/2007 e concessões de estabilidade econômica sem o 
devido aparo legal. 

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 292/2013 

Estabelece vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, do exercício de 2013e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 70 
e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica estabelecida a data do vencimento do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbano de 2013, a cota única poderá ser 
paga até 28 de junho de 2013 com redução de 10% (dez por cento) 

Art. 2º - O contribuinte que não efetuar o pagamento da cota única na 
data de vencimento do crédito tributário poderá liquidá-lo em até 06 (seis) 
parcelas com vencimento da primeira no dia 28 de junho de 2013 e as 
demais no último dia útil dos meses de julho a novembro desse exercício. 

Art. 3º - É facultado ao contribuinte antecipar o pagamento das parcelas, 
desde que seja observada a sua ordem. 

Art. 4º - O pagamento da parcela que for efetuado após o prazo 
estabelecido neste decreto, sujeita o contribuinte aos acréscimos legais. 

Art. 5º - O contribuinte que optar pelo pagamento em parcelas não terá 
as reduções previstas no artigo 1º deste Decreto. 

Art. 6º - O pagamento da cota única, assim como o das parcelas do IPTU 
2013 poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até o seu 
vencimento. 

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 20 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 015 

Nomeia Vigia 

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas 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 e atendendo o 
disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 
de 26 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações 
Públicas do Município de Barreiras, resolve:                                                                                                                                                                          



 

 

 

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Vigia, o Srº Gilmaro 
dos Santos Rocha, aprovado no concurso público sob a inscrição nº 
0316201. 

Art.  2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) dias, a 
partir da assinatura e publicação desta portaria. 

Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Prefeito - Em 20 de março de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte dias do mês de março de 2013, frente ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Antonio Henrique de Souza 
Moreira, toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento 
efetivo para a categoria de Vigia, homologado no Diário Oficial do 
Município de Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº Gilmaro 
dos Santos Rocha, CPF 005.281.405-07, RG 11682639 80 SSP/BA, 
filho de Juarez dos Santos Rocha e Jerolina Raimunda Rocha, 
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 Exmo. Srº Prefeito Municipal. O empossado 
apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração de 
Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para 
constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito 
Municipal, Antonio Henrique de Souza Moreira, pelo empossado e por 
duas testemunhas. 

Barreiras, 20 de março de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Gilmaro dos Santos Rocha 

Empossado 

 

Secretaria Municipal de Administração 
PORTARIA Nº 010/2013 

 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-001/2013 
 

Fica prorrogado até o dia 25 de março de 2013 (segunda-feira) o prazo 
final para atender as inscrições dos candidatos aos cargos oferecidos no 
Edital 001/2013. 
 

Barreiras, 20 de março de 2013 
 

 
Geraldo Dias Abbehusen 

 
- Secretário Municipal de Administração – 

 
 
 
 

LEI Nº 1025 DE 20 DE MARÇO DE 2013. 

Autoriza o Município de Barreiras a proceder com parcelamento de 
débitos federais com outorga de garantia e dá outras providências.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Aprovou e ele 
sanciona a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo do Município de Barreiras autorizado 
a efetuar parcelamento dos débitos federais relativos aos processos a 
seguir identificados no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN, cujas condições encontram-se previstas no artigo 2º e 
3º desta Lei, observada a legislação vigente, em especial as disposições 
da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. 

Processo: 46784-000.208/2005-72 – Inscrição: 5051000253938 – 
Tributo: CLT 
Processo: 10530-722.524/2009-67 – Inscrição: 5070900044762 - Tributo: 
PASEP 
Processo: 10530-504.361/2011-57 – Inscrição: 5071100331668 - Tributo: 
PASEP 
 
Art. 2º - Fica o Município autorizado a oferecer a vinculação em garantia 
do parcelamento, por todo o tempo de vigência e até a liquidação total da 
dívida, sob a forma de Reserva de Meio de Pagamento, das Receitas de 
Transferências oriundas do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e 
do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (art. 159, inciso I, alínea 
b da CF), cumulativamente ou apenas um destes, em montante 
necessário e suficiente para a amortização das parcelas do principal e o 
pagamento dos acessórios da dívida. 

Parágrafo Único - As receitas de transferências sobre as quais se 
autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua extinção, serão 
substituídas pelas receitas que vierem a serem estabelecidas 
constitucionalmente, independentemente de nova autorização. 

Art. 3º - Os parcelamentos de débitos de que trata o art. 1º desta Lei 
subordinar-se-ão às seguintes condições gerais: 

a) o prazo total de parcelamento será de até 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da liberação da primeira parcela. 

Art. 4º - Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos 
anuais, relativos aos processos de parcelamentos a que se refere o 
artigo primeiro. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO - em 20 de março de 2013. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito Municipal 


