
 

 

 

DECRETO Nº 307/2013 

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 Waldiney Ferreira Araújo, para provimento do 

Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 

Secretaria do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, 

Mineração e Turismo. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 12 de março de 

2013. 

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

Gabinete do Prefeito – Em 22 de março de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 308/2013 

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 Junio da Silva Trindade, para provimento do 

Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH4, lotado na Secretaria 

do Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Mineração e 

Turismo. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 12 de março de 

2013. 

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

Gabinete do Prefeito – Em 22 de março de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 309/2013 

“Institui o Programa de Uso Racional da Água – PURA, e implementa 

a redução do consumo de água potável e energia elétrica nos 

órgãos integrantes do Poder Executivo Municipal, e dá outras 

providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO a importância da redução do consumo e 

racionalização do uso da água potável e das fontes de energia elétrica 

como elemento essencial do esforço de modernização do Município de 

Barreiras desenvolvido pela atual Administração Municipal; 

CONSIDERANDO que constitui objetivo permanente da Administração 

Municipal promover o uso racional e eficiente da água; 

CONSIDERANDO a importância da redução do consumo e do uso 

racional da água potável pela Administração Pública Municipal como 

ação exemplar aos munícipes de Barreiras objetivando a universalização 

do atendimento por água potável; 

CONSIDERANDO a redução de despesas que o uso racional de água 

potável produz e a consequente aplicação destes recursos obtidos para a 

melhoria dos serviços públicos; 

CONSIDERANDO a importância da visão moderna da Administração 

Pública Municipal na implementação e disseminação das estratégias de 

conservação e uso racional da água potável; e 

CONSIDERANDO, ainda, a melhoria da qualidade de vida global 

alcançada pelo uso eficiente e racional da água potável, 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Municipal, 

o Programa de Uso Racional da Água – PURA.  



 

 

 

Art. 2º - O Programa de Uso Racional da Água – PURA, instituído pelo 

artigo anterior do presente Decreto, tem por finalidade implantar, 

promover e articular ações visando à redução e o uso racional da água. 

Parágrafo único – O Poder Executivo Municipal, as Secretarias 

Municipais e os Órgãos vinculados à Administração Municipal deverão 

tomar medidas imediatas para redução de 30% (trinta por cento) do 

consumo de água potável de suas instalações, bem como o consumo de 

energia elétrica tendo como referência as médias mensais do consumo 

referente ao mesmo período do ano de 2012. 

Art. 3º - Fica instituído, que os procedimentos licitatórios para aquisição 

de novos equipamentos e metais hidráulico-sanitários, o bem a ser 

adquirido deverá apresentar o melhor desempenho sob o ponto de vista 

de eficiência na conservação e redução do consumo da água potável. 

Art. 4º - Sempre que possível, deverá constar dos editais para 

contratações de obras e serviços, tais como, reformas, construções e/ou 

instalações de novos equipamentos nos imóveis próprios ou de terceiros, 

a serem efetuadas pela administração, a obrigatoriedade do emprego de 

tecnologia que possibilite a conservação e o uso racional da água 

potável. 

Art. 5º- O prazo para operacionalização das ações de implantação do 

Programa de Uso Racional da Água – PURA, será de 60 (sessenta) dias. 

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

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

Barreiras, 22 de março de 2013. 

(DIA MUNDIAL DA ÁGUA) 

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 310/2013 

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 da Lei 

Municipal nº 768/2007, e alterações. 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Nomear a senhora Noelia Pereira Moreira, para provimento do 

Cargo em Comissão de Encarregada Escolar, símbolo NH6, lotada na 

Secretaria de Educação. 

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, 22 de março de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

PREGÃO N
o
 002/2013 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO 

APRESENTADO PELA LICITANTE ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE 

SOUZA 

O PREFEITO DE BARREIRAS, Antonio Henrique de Souza Moreira, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 

109, § 4
o
, da Lei n

o
 8.666/93, e 

CONSIDERANDO o posicionamento adotado pelo Pregoeiro na Ata da 

Sessão referente ao julgamento do Pregão n
o
 002/2013; 

CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico 

interposto pela licitante ELIENE SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA; 

CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela Comissão no Parecer 

n
o
 001; 

RESOLVE 

Julgar IMPROCEDENTE o recurso supra mencionado, mantendo a 

decisão do Pregoeiro no sentido de declarar a licitante ELIENE SANTOS 

OLIVEIRA DE SOUZA inabilitada no Pregão Presencial nº 002/2013. 

Barreiras, 22 de março de 2013. 

 

ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA 

Prefeito de Barreiras 


