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DECRETO Nº 312/2014 

Exonera, a pedido, o servidor Corino Linhares Porto 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 exonerado, a pedido, o servidor Corino Linhares Porto, 

Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, lotado na 

Secretaria de Saúde. 

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, 21 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 313/2014 

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 nº 

1.063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Nomear o senhor Saturnino Ferreira Linhares, para provimento 

do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, lotado na 

Secretaria de Saúde. 

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, 21 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 314/2014 

Exonera, a pedido, a servidora Suame Pinto Fraga 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 Suame Pinto Fraga, 

Cargo em Comissão de Assessor Técnico I, símbolo NH5, lotada na 

Secretaria de Saúde. 

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, 21 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 315/2014 

Exonera, a pedido, o servidor João Nascimento Filho 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 exonerado, a pedido, o servidor João Nascimento Filho, 

Cargo de Secretário Escolar do Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, 

lotado 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, 21 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 316/2014 

Exonera, a pedido, o servidor Paulo César Passos de Deus 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 exonerado, a pedido, o servidor Paulo César Passos de Deus, Cargo de Secretário Escolar do Centro de Educação Infantil João Paulo 

II, lotado 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, 21 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SECAD nº. 003/2014, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

“Dispõe sobre a suspensão provisória da realização de descontos 

em folha de pagamento dos servidores do município, oriundos de 

mensalidade sindical”. 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e tendo 

em conta parecer conclusivo da Procuradoria Geral e,  

 

Considerando que a Administração Municipal averiguou a inexistência 
de convênios ou parceria entre esta municipalidade e as entidades 
sindicais, mediante o qual os interessados acertariam deveres e direitos, 
com estabelecimento de termo formal, mediante cláusulas 
administrativas contratuais achegadas à espécie; 

 
Considerando o dever da Administração Pública proceder a correção de 
seus atos administrativos, pelo princípio da autotutela administrativa, 
com vistas à sanar irregularidades no estabelecimento de dever desta 
administração; 

 
Considerando a discricionariedade da administração pública municipal, 
mediante sua oportunidade e conveniência no estabelecimento de 
convênios e parcerias, que será averiguado mediante processo 
administrativo; 
  
Considerando que a administração municipal está enfrentando sérios 
problemas de ordem formal de registros contábil, no que tange à 
confecção da folha de pagamento, especialmente para realizar 
descontos em folha, tais que o aumento de demanda de serviços 
públicos injustificados de inclusão de dados no CPD, individualmente a 
cada servidor, de processar relatórios individuais com valores 
específicos, de enviar relatórios individuais à tesouraria, para processar 
a folha individualizada e confecção de cheques de pagamento às 
entidades sindicais; 
         
Considerando, ainda, que inexistem normas autorizadoras ou 
obrigacionais de dever da administração proceder a descontos e 
repassar a terceiros; 
 

Considerando que o dever da administração de proceder a descontos e 
repassar à Caixa Econômica Federal restringe-se às contribuições 
sindicais, porque impostas e previstas em lei, art. 579 e seguintes da 
CLT, com decisões pacíficas e precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça; 
 
Considerando recentes decisões da Justiça do Trabalho de Barreiras, 

que declarou mudanças na representação e legitimidade de entidades 

sindicais, no bojo da categoria geral dos servidores. 

 

RESOLVE:  

Artº 1º - Fica suspenso provisoriamente a realização de descontos em 

folha de pagamento dos servidores do município, de Mensalidade 

Sindical, a pedido de entidades sindicais. 

 

 Artº 2º - Fica determinado comunicação de ofício, as entidades sindicais 

e aos servidores deste município, através do Diário Oficial eletrônico, e 

correspondência direta, fazendo-os conhecer que a administração 

pública municipal suspenderá os descontos de mensalidades sindicais 

dos servidores em folha de pagamento – temporariamente -, a partir 

deste mês, em folha de pagamento, até ulterior realização de convênios 

ou parcerias, e os repasses às entidades sindicais que têm 

representação e legitimidade comprovadas no seio do convênio ou 

parceria doravante estabelecido perante a administração pública. 

 

 

Registre-se, publique-se, e cumpra-se. 

 
Gabinete do Secretário Municipal de Administração, 21 de Fevereiro de 

2014 
 
 
 
 

Antônio Henrique de Souza Moreira Júnior 
- Secretário Municipal de Administração -
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ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CONVITE Nº. 002/2014 – PROC. ADM. nº. 045/2014 - OBJETO: contratação de empresa especializada para 

Prestação de serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, compreendendo, acompanhamento, gerenciamento, planejamento, 

elaboração de projetos e fiscalização das obras públicas do Fundo Municipal de Saúde 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$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos  reais) – Jean 

Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL - Barreiras (BA), 03 de Fevereiro de 2014. 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CONVITE Nº. 002/2014 – PROC. ADM. nº. 045/2014 - OBJETO: contratação de empresa especializada para 

Prestação de serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, compreendendo, acompanhamento, gerenciamento, planejamento, 

elaboração de projetos e fiscalização das obras públicas do Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - Empresa: Empresa vencedora: JOSENIAS 

CAMARGO DE BARROS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.495.121/0001-87, com o valor global de R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e 

quatrocentos  reais) – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL - Barreiras (BA), 03 de Fevereiro de 2014. 

Processo Administrativo Nº 045/2014 – Convite Nº 002/2014 – Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia - Objeto: Contratação de empresa 

especializada para Prestação de serviços técnicos profissionais na área de Engenharia Civil, compreendendo, acompanhamento, gerenciamento, 

planejamento, elaboração de projetos e fiscalização das obras públicas do Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - Empresa Contratada: JOSENIAS 

CAMARGO DE BARROS, CNPJ/MF 02.495.121/0001-87, Contrato nº 027/2014 - Data Assinatura: 03/02/2014 - Vigência: 12 (doze) meses – Valor 

Global: R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos reais) – Fundamento Legal: Lei Federal N.º 8.666/93, e suas alterações posteriores - 

Barreiras 03 de Fevereiro de 2014 - Antônio Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

 


