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DECRETO Nº 673/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 12, do Loteamento 

Morada da Lua. 

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 

0018241301 o desdobramento do Lote 09 da Quadra 12 com área total 

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

Morada da Lua, 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-1-24.874 em 24 de julho de 2012, de propriedade de TÂNIA 

MARIA DE FANÇA COITÉ inscrito no CPF sob o n° 080.944.205-10. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 7,0 metros de frente para a Rua São Jorge; 7,0 metros de 

fundo com parte do mesmo lote nº 09; 18,0 metros do lado direito com o 

lote nº 11; 18,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 09, 

perfazendo uma área total de 126,0 m² (cento e vinte e seis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.900.0223.001. 

Lote P/09-B – 5,0 metros de frente para a Rua São Jorge; 12,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 18,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote, 12,0 metros com o lote nº 11, totalizando 30,0 metros; 30,0 metros 

do lado esquerdo com o lote nº 07, perfazendo uma área total de 234,0 

m² (duzentos e trinta e quatro metros quadrados) – inscrição imobiliária 

nº 01.00.001.8051.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 674/2013 

Institui Ponto Facultativo para segunda-feira, 28 de outubro de 2013. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso das suas atribuições que lhe conferem os Art. 

70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

. 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Define Ponto Facultativo para segunda-feira, 28 de outubro de 

2013, Dia do Servidor Público. 

 

§ 1º - Os Postos de Saúde e demais serviços considerados essenciais 

para a população terão seus funcionamentos normais, bem como os 

serviços de limpeza urbana.  

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito - Em 21 de outubro de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 060/2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nomeia Enfermeiro  

 O Prefeito 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 Enfermeiro, o Srº 

Flavio Ricardo Neves, aprovado no concurso público sob a inscrição nº 

0306278, em cumprimento à decisão judicial, proferida nos autos do 

mandado de segurança nº 0003155-81.2010.8.05.0022. 

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. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 
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TERMO DE POSSE 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2013, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antônio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 

categoria de Enfermeiro, homologado no Diário Oficial do Município de 

Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, o Srº Flavio Ricardo Neves, 

CPF 014.182.856-09, RG MG 12431634 SSP/MG, filho de Jose Maria 

Neves e Geni Maria das Graças Neves, 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, Antônio 

Henrique de Souza Moreira, pelo empossado e por duas testemunhas. 

Barreiras, 21 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Flavio Ricardo Neves 

Empossado 

 
 

 

PORTARIA GAB. Nº 061/2013 

Nomeia Enfermeiro 

O Prefeito 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 Enfermeiro, a Srª 

Claudia Leila Silva, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 

0313035, em cumprimento à decisão judicial, proferida nos autos do 

mandado de segurança nº 0003155-81.2010.8.05.0022. 

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. 

Antônio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2013, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antônio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 

categoria de Enfermeiro, homologado no Diário Oficial do Município de 

Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Claudia Leila Silva, CPF 

620.975.715-49, RG 05141115 69 SSP/BA, filha de Temistocles José da 

Silva e Antonia da Silva Miranda, oportunidade em que foi cientificada 

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 declarada Empossada pelo Exmo. Srº 

Prefeito Municipal. A empossada 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, Antônio Henrique de Souza Moreira, 

pela empossada e por duas testemunhas. 

Barreiras, 21 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Claudia Leila Silva 

Empossada 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 062/2013 

Nomeia Enfermeiro  

O Prefeito 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 Enfermeiro, a Srª 

Patricia Manuela Pereira Mascarenhas, aprovada no concurso público 
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sob a inscrição nº 0307688, em cumprimento à decisão judicial, proferida 

nos autos do mandado de segurança nº 0003155-81.2010.8.05.0022. 

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. 

Antônio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2013, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antônio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 

categoria de Enfermeiro, homologado no Diário Oficial do Município de 

Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Patricia Manuela Pereira 

Mascarenhas, CPF 914.691.985-68, RG 08512403 64 SSP/BA, filha de 

Manoel Mascarenhas Gomes e Marlene Pereira Mascarenhas, 

oportunidade em que foi cientificada 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 

declarada Empossada pelo Exmo. Srº Prefeito Municipal. A empossada 

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, Antônio Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por 

duas testemunhas. 

Barreiras, 21 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Patricia Manuela Pereira Mascarenhas 

Empossada 

 

 
 

 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 063/2013 

                                                                                Nomeia Enfermeiro  

O Prefeito 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 Enfermeiro, a Srª 
Giorgia Maria Rockenbach, aprovada no concurso público sob a 
inscrição nº 0307688, em cumprimento à decisão judicial, proferida nos 
autos do mandado de segurança nº 0003155-81.2010.8.05.0022. 

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. 

Antônio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2013, frente ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Antônio Henrique de Souza Moreira, 
toma posse no Cargo do Concurso Público de Provimento efetivo para a 
categoria de Enfermeiro, homologado no Diário Oficial do Município de 
Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Giorgia Maria 
Rockenbach, CPF 007.629.079-40, RG 15550011 22 SSP/BA, filha de 
Odilon Paulo Rockenbach e Irene Marques Rockenbach, oportunidade 
em que foi cientificada 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 declarada 
Empossada pelo Exmo. Srº Prefeito Municipal. A empossada 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, Antônio 
Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por duas testemunhas. 

Barreiras, 21 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Giorgia Maria Rockenbach 

Empossada 
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