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Retificação Decreto 125/2013 

Onde se lê:  

Art. 1º - Nomear a senhora Gleisianne Marques dos Santos, para 
provimento do Cargo em Comissão de Assessora Técnica Jurídica II, 

símbolo NH4, lotada na Secretaria de Administração. 

Leia-se: 

Art. 1º - Nomear a senhora Gleisianne Marques dos Santos, para 
provimento do Cargo em Comissão de Assessora Técnica Jurídica II, 

símbolo NH4, lotada na Procuradoria Jurídica. 

 

DECRETO Nº 676/2013 

Estabelece Suspensão de Atendimento ao Público nas estruturas 
administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional do poder Executivo Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei 
Orgânica do Município e 

CONSIDERANDO a mobilização de todos os Prefeitos do Estado da 
Bahia no Movimento SOS Municípios, realizada pela União dos 
Municípios da Bahia – UPB, Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM e demais Associações municipalistas; 

CONSIDERANDO que o objetivo do movimento é a defesa do pacto 
federativo, a autonomia financeira dos municípios e a busca de maior 
agilidade, pelos parlamentares do Congresso Nacional, na apreciação e 
aprovação de Propostas de Emendas Constitucionais e Projetos de Lei 
de interesse dos municípios; 

CONSIDERANDO que a Diretoria da UPB, os Presidentes das 
Associações Municipalistas Regionais, Presidentes de Consórcios 
Públicos Intermunicipais e Prefeitos, reunidos no último dia 09 de outubro 
decidiram aderir ao movimento municipalista e conclamando todos os 
Prefeitos (as) para mobilização e paralisação dos serviços 
administrativos das prefeituras no dia 25 de outubro de 2013, 

CONSIDERANDO que o intuito da mobilização é a defesa dos interesses 
municipalistas e, por conseguinte a defesa dos interesses coletivos e 
essenciais, em favor do bem comum, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica suspenso o atendimento ao público das estruturas 
administrativas dos órgãos e entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional do poder Executivo Municipal, no dia 25 de 
outubro de 2013.  

Art. 2º - Ficam ressalvados os serviços internos e as atividades 
considerados de natureza essencial, especialmente na área da Saúde, 
Educação, coleta de lixo urbano e da Proteção ao Patrimônio Público. 

Art. 3º Os serviços essenciais deverão ser mantidos normalmente. 

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

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº. 677/2013. 

 

“Dispõe sobre a nulidade do Termo de Efetivação que concedeu 

estabilidade funcional, e determina a exoneração da Sra. Cremilda 

Leite Pereira de Melo, e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, 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 Relatório Final editado pela Comissão do Processo 

Administrativo                            nº 003/2013, instituída pela Portaria GAB 

nº 021/2013, que reconheceu a ocorrência de ilegalidade no ato de 

efetivação da administrada, posicionando-se pela decretação da nulidade 

do Termo de Efetivação datado de 03.06.2012, o qual conferiu a 

estabilidade funcional nos termos do art. 19 ADCT, a Sra. Cremilda Leite 

Pereira Melo; 

CONSIDERANDO a Decisão Final acostada aos autos do processo 

administrativo nº 003/2013 que confirmou o Relatório Final; 

CONSIDERANDO que nos autos do processo administrativo nº 

003/2013, restou assegurado a administrada amplo exercício do direito 

de defesa na forma do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, bem 

como nos termos da Lei Municipal nº 680/2005; 

CONSIDERANDO ainda, que as ilegalidades constatadas pela 

Comissão do Processo Administrativo instituída pela Portaria GAB. nº.: 

021/2013, resultam em defeitos, vícios insanáveis e lesivos ao erário, 

praticados em sua origem e que se encontram impossibilitados de 

convalidação; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que é dever da Administração Pública 

no exercício do controle de legalidade de seus atos, resguardar a 

qualquer tempo a ordem jurídica, no sentido de que à atividade 

administrativa se desenvolva em conformidade com os princípios 

impostos pelo ordenamento jurídico; e, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica expressamente decretada a nulidade absoluta do Termo de 

Efetivação datado de 03.06.2012, que conferiu estabilidade funcional nos 

termos do art. 19 da ADCT a administrada,                     Sra. Cremilda 

Leite Pereira Melo. 

Paragrafo único. Para efeito do presente Decreto, fica decretada a 

nulidade absoluta dos atos decorrentes do Termo de Efetivação descrito 

no artigo anterior. 

Art. 2º - Fica decretada a exoneração do servidor, Sra. Cremilda Leite 

Pereira Melo, matrícula                     nº 42703, cargo Assistente 

Administrativo XVI.  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 23 de outubro de 2013 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECRETO Nº. 678/2013 

 

“Dispõe sobre a nulidade do Termo de Efetivação que concedeu 

estabilidade funcional, e determina a exoneração do Sr. Agenor 

Alves da Silva, e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, 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 Relatório Final editado pela Comissão do Processo 

Administrativo  nº 002/2013, instituída pela Portaria GAB nº 021/2013, 

que reconheceu a ocorrência de ilegalidade no ato de efetivação do 

administrado, posicionando-se pela decretação da nulidade do Termo de 

Efetivação datado de 30.05.2012, o qual conferiu a estabilidade funcional 

nos termos do art. 19 ADCT, ao Sr. Agenor Alves da Silva; 

CONSIDERANDO a Decisão Final acostada aos autos do processo 

administrativo nº 002/2013, que em grau de recurso administrativo 

confirmou o Relatório Final; 

 

CONSIDERANDO que nos autos do processo administrativo nº 

002/2013, restou assegurado ao administrado amplo exercício do direito 

de defesa na forma do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, bem 

como nos termos da Lei Municipal nº 680/2005; 

CONSIDERANDO ainda, que as ilegalidades constatadas pela 

Comissão do Processo Administrativo instituída pela Portaria GAB. nº.: 

021/2013, resultam em defeitos, vícios insanáveis e lesivos ao erário, 

praticados em sua origem e que se encontram impossibilitados de 

convalidação; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, que é dever da Administração Pública 

no exercício do controle de legalidade de seus atos, resguardar a 

qualquer tempo a ordem jurídica, no sentido de que à atividade 

administrativa se desenvolva em conformidade com os princípios 

impostos pelo ordenamento jurídico; e, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica expressamente decretada a nulidade absoluta do Termo de 

Efetivação datado de 30.05.2012, que conferiu estabilidade funcional nos 

termos do art. 19 da ADCT ao administrado,                     Sr. Agenor 

Alves da Silva. 

Paragrafo único. Para efeito do presente Decreto, fica decretada a 

nulidade absoluta dos atos decorrentes do Termo de Efetivação descrito 

no artigo anterior. 

Art. 2º - Fica decretada a exoneração do servidor, Sr. Agenor Alves da 

Silva, matrícula nº 41566, cargo Operador de Maquinas Pesadas XVI.  

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito em 23 de outubro de 2013       

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

PORTARIA GAB. Nº 065/2013 

Cessão do servidor Pedro Henrique Tavares Moreira. 

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,  

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fica cedido o senhor Pedro Henrique Tavares Moreira 

para exercer  suas atividades junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN, no Município de Barreiras, pelo período de 12 

(doze) meses a contar da data da publicação. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 23 de outubro de 2013 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 066/2013 

Torna nula em caráter irrevogável a nomeação da servidora Priscila 

Fronza Walker através da Portaria GAB. 046/2013. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 

Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere os Arts. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras-

BA e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto no Art. 6º 

e 10º, ambos da Lei nº 617/2003 de 26.12.2003, que dispõe sobre 

o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, 

das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Barreiras, 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Torna nula a Portaria nº 046/2013 que nomeia para o 

provimento do cargo de Nutricionista a Srª Priscila Fronza Walker, 

em caráter irrevogável, por descumprimento do prazo de posse 

de 30 (trinta) dias vencidos em 17.10.2013. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário.  

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 23 de outubro de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 
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ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CONVITE Nº. 023/2013 

PROC. ADM. nº. 241/2013 - OBJETO: contratação de empresa 

especializada para Prestação de serviços técnicos profissionais nas 

áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, para executar e fiscalizar 

projetos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, gerenciando e 

fiscalizando as obras públicas do Município de Barreiras - Empresa 

vencedora: JOSENIAS CAMARGO DE BARROS, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. 02.495.121/0001-87, com o valor global de R$ 149.436,00 

(cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais). 

Barreiras (BA), 04 de outubro de 2013. 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Presidente da COPEL 

 

 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CONVITE Nº. 023/2013 

 PROC. ADM. nº. 241/2013 - OBJETO: contratação de empresa 

especializada para Prestação de serviços técnicos profissionais nas 

áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, para executar e fiscalizar 

projetos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, gerenciando e 

fiscalizando as obras públicas do Município de Barreiras - Empresa: 

JOSENIAS CAMARGO DE BARROS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

02.495.121/0001-87, com o valor global de R$ 149.436,00 (cento e 

quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais). 

Barreiras (BA), 07 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Administrativo Nº 241/2013 – Convite Nº 023/2013 

Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia - Objeto: contratação de 

empresa especializada para Prestação de serviços técnicos profissionais 

nas áreas de Engenharia Civil e Arquitetura, para executar e fiscalizar 

projetos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, gerenciando e 

fiscalizando as obras públicas do Município de Barreiras - Empresa 

Contratada: JOSENIAS CAMARGO DE BARROS, CNPJ/MF 

02.495.121/0001-87, Contrato nº 225/2013 - Data Assinatura: 07/10/2013 

- Vigência: 12 (doze) meses – Valor Global: R$ 149.436,00 (cento e 

quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais) – Fundamento 

Legal: Lei Federal N.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.  

Barreiras 07 de outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras. 

 

 


