
 

 

 

PORTARIA Nº 17/2013 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Regina Rocha Figueiredo 

Nogueira, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a política do 

Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que 

prioriza a redução da mortalidade infantil e materna. 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Instituir a Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, 

Fetal, Mulheres em Idade Fértil – MIF e Maternos do Município de 

Barreiras/BA 

Parágrafo Único 

A Câmara Técnica Municipal tem caráter eminentemente técnico, 

multiprofissional, congregando representantes do Sistema de Saúde local 

com objetivo de analisar as circunstâncias da ocorrência dos óbitos 

infantis, fetais, mulheres em idade fértil e maternos, identificando os 

fatores determinantes e condicionantes da mortalidade e propondo 

medidas que visem à melhoria da qualidade da assistência à saúde para 

redução da mortalidade infantil, fetal e materna. 

Artigo 2º - A Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, Fetal, 

Mulheres em Idade Fértil – MIF e Maternos do Município de Barreiras/BA 

será constituída por representantes, titulares e suplentes, das áreas 

abaixo relacionadas: 

• Vigilância Epidemiológica 

Titular: Pertilla Oliveira Melo 

Suplente: Hilda Thiare Souza da Silva Cordeiro 

 

• Área Técnica de Saúde da Mulher 

Titular: Rosivani Libanori Fragoso 

Suplente: Thaíse de Freitas Leal 

 

• Área Técnica de Saúde da Criança 

Titular: Hérica Piauilino de Medeiros 

Suplente: Quenia de Oliveira Souza 

 

• Atenção Básica / Saúde da Família 

Titular: Rosimêri Grigollo Goelzer 

Suplente: Letícia Figueiredo dos Santos 

 

• Atenção Hospitalar 

Titular: Kamila Tanara SaykKasy 

Suplente: Lígia Sabatini 

 

• Informação em Saúde 

Titular: Gigleiz de Souza Nogueira 

Suplente: Dalmo Luís Filho 

 

• Médico Obstetra / Enfermeira Obstetra 

Titular: Dr. Jahilton Augusto  

Suplente: Enfermeira Obstetra Aline Terra do Bonfim 

 

• Médico Pediatra 

Titular: Roberto Cunha S. Pereira 

 

Parágrafo Único 

A constituição da Câmara Técnica Municipal deve estar em consonância 

com estrutura organizacional do município, dando prioridades as 

seguintes áreas: Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, informação 

em saúde, um médico obstetra e/ou pediatra. 

 Art. 3º - A Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, Fetal, 

Mulheres em Idade Fértil – MIF e Maternos do Município de Barreiras/BA 

tem como finalidades: 

a) Desenvolver ações de sensibilização e divulgação acerca da 

mortalidade infantil e fetal, objetivando conscientizar os gestores, 

instituições, equipes de saúde e comunidade para a gravidade do 

problema e meios de solução; 

b) Estimular e acompanhar a investigação dos óbitos pela equipe de 

saúde, segundo os critérios preconizados nas Portarias MS/GM 

1.119/2008, MS/GM 3252/2009, MS/GM 72/2010, Resolução CIB 51/08, 

Decreto Estadual 10.263/2007 e Nota Técnica DIS/DIVEP 01/2009; 

c) Identificar os problemas relacionados com a assistência de saúde 

prestada à gestante e a criança, organização dos serviços de saúde, 

organização do sistema de saúde, condições sociais, da família e 

comunidade; 

d) Recomendar estratégias e medidas de atenção à saúde necessária 

para a redução da mortalidade infantil, fetal e materna com destaque 

para as mortes por causas evitáveis; 

e) Divulgar sistematicamente os resultados e experiências bem 

sucedidas; 

Art. 4º - A Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, Fetal, 

Mulheres em Idade Fértil – MIF e Maternos terá a seguinte organização e 

funcionamento: 

§ 1º - Fica estabelecido que a Coordenação da Câmara Técnica seja 

eleita entre seus membros e terá duração de dois anos, renovável por 

igual período; 



 

 

 

§ 2º - A função de membro da Câmara Técnica é de relevância pública, 

não sendo remunerada, e, portanto garante a sua dispensa do trabalho 

sem prejuízo para o membro da Câmara, durante o período das reuniões 

e ações específicas da mesma; 

§ 3º - A Câmara Técnica reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e 

extradiornariamente quando convocado pela Coordenação da mesma. 

Deverá ser divulgado previamente o local e horário definido das reuniões. 

§ 4º - A Vigilância Epidemiológica municipal oferecerá apoio 

administrativo a Câmara Técnica; 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Regina Rocha Figueiredo Nogueira 

Secretaria Municipal de Saúde 

Barreiras, 22 de abril de 2013 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GABINETE DA SECRETÁRIA 

PORTARIA INTERNA 018/2013 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS – BAHIA, no uso de suas atribuições, 

Resolve: 

Art. 1º - Fica designada a Sra. RITA ROSÂNGELA DE JESUS REIS, 

Médica, Contratada, inscrita no CREMEB sob nº 11.666, para responder 

como Coordenadora de Cirurgias Eletivas. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Barreiras, 22 de abril de 2013 

 

REGINA ROCHA FIGUEIREDO NOGUEIRA 

Secretária de Saúde 

 

 

 

DECRETO Nº 397/2013 

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 Valmir Damaso de Almeida Junior, para 

provimento do Cargo em Comissão de Coordenador Geral, símbolo NH3, 

lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

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 01 de abril de 

2013. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 398/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21, da Quadra 35, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003241301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 35 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Serra do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-1-27.427 em 26 de fevereiro de 2013, de propriedade de RONY 

PABLO DE MEDEIROS ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n° 

005.866.625-70. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 



 

 

 

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e noventa e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.41.300.0116.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 24, 

25 e 26; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 21, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4712.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 399/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06, da Quadra 40, do Loteamento 

Morada Nobre I. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003611301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 40 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Morada Nobre I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral 

sob nº R-1-37.030 em 27 de fevereiro de 2013, de propriedade de 

DENISE AZEVEDO SANTANA LEAL, inscrito no CPF sob o n° 

013.611.305-20. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua Mirandolina Macedo; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.04.600.0674.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua Mirandolina Macedo; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.04.600.6800.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 400/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05, da Quadra 41, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0003161301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 41 com área total 

de 361,93 m² (trezentos e sessenta e um metros quadrados e noventa e 

três centímetros) do Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório de 

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-

BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-24.099 em 20 de junho de 

2012, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrito no 

CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 15,06 metros de frente para a Rua da Peroba; 15,11 

metros de fundo com o lote nº 04; 12,0 metros do lado direito com parte 



 

 

 

do mesmo lote nº 05; 12,0 metros do lado esquerdo com Av. Deputado 

Sebastião Ferreira, perfazendo uma área total de 180,96 m² (cento e 

oitenta metros quadrados e noventa e seis centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 02.41.600.0020.001. 

Lote P/05-B – 15,06 metros de frente para a Rua da Peroba; 15,11 

metros de fundo com o lote nº 04; 12,0 metros do lado direito com o lote 

nº 07; 12,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 180,96 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e noventa e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.5092.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 401/2013 

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 Ronaldo Ramos dos Santos, para provimento 

do Cargo em Comissão de Mestre de Cerimônia, símbolo NH5, lotado na 

Diretoria de Comunicação Social. 

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 abril de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 402/2013 

Exonera a pedido a servidora Heleina Braz da Silva Chaves, 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 Heleina Braz da Silva 

Chaves, Assessora Técnica, símbolo NH5, da Prefeitura Municipal de 

Barreiras. 

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 abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 


