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DECRETO Nº 348/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 05, do Loteamento 

Divisa III. 

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 

0006251401 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 05 com área total 

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

Divisa III, 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-2-23.394 e AV-3-23.394 em 07 de fevereiro de 2014, de propriedade 

de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 161.280.105-

63. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 6,55 metros de frente para a Rua Virtuosa de Brito; 6,55 

metros de fundo com o lote nº 18; 27,56 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 27,52 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 180,38 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e trinta e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6067.001. 

Lote P/17-B – 6,55 metros de frente para a Rua Virtuosa de Brito; 6,55 

metros de fundo com o lote nº 18; 27,52 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 17; 27,49 metros do lado esquerdo com o lote nº 

15, perfazendo uma área total de 179,62 m² (cento e setenta e nove 

metros quadrados e sessenta e dois centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 02.27.600.1328.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 349/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 112, 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 

0004651401 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 112 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-3-13.432 em 21 de fevereiro de 2005, de propriedade de 

VALDELINTO MONTEIRO DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

861.970.295-53. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 15,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 15,0 

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 a Rua do 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.9577.001. 

Lote P/05-B – 15,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 15,0 

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 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.1993.001. 

 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 350/2014 

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 Francisco José da Silva, para provimento do 

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

Secretaria da Fazenda. 

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, 12 de março de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Antônia Pedrosa Pina – Secretária Municipal 

do Trabalho e Promoção Social, CPF nº 088.927.685-49, para assinar e 

movimentar solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo 

as contas, da Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao CNPJ 

13.250.888/0001-62, com atribuições para emitir cheques, abrir contas de 

depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, 

solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar 

cheques devolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordem cheques, 

cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e aplicações 

financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques- 

conta corrente, efetuar saques- poupança, efetuar pagamento por meio 

eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de 

pagamentos no GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimentos, 

solicitar saldos/ extratos de operações de crédito, efetuar movimentação 

financeira no RPG, consultar contas/ aplicação programas repasse, 

consultar saldo/ extrato de conta judicial unificada, emitir comprovantes, 

efetuar transferência para mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar 

contas de depósito e consultar obrigações de débito direto autorizado-

DDA. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 12 de março de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência ao Senhor Pedro de Oliveira Neto – Secretário Municipal 

da Fazenda, CPF nº 543.053.905-82, para assinar e movimentar solidária 

e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo as contas, da 

Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao CNPJ 13.654.405/0001-95, com 

atribuições para emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar 

cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos e 

extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, 

endossar cheque, sustar e contra-ordem cheques, cancelar cheques, 

baixar cheques, efetuar resgates e aplicações financeiras, cadastrar, 

alterar e desbloquear senhas, efetuar saques- conta corrente, efetuar 

saques- poupança, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar 

transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no 

GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimentos, solicitar saldos/ 

extratos de operações de crédito, efetuar movimentação financeira no 

RPG, consultar contas/ aplicação programas repasse, consultar saldo/ 

extrato de conta judicial unificada, emitir comprovantes, efetuar 

transferência para mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar contas 

de depósito e consultar obrigações de débito direto autorizado-DDA. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 12 de março de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Regina Rocha Figueiredo Nogueira – 

Secretário Municipal da Saúde, CPF nº 115.512.595-9, para assinar e 

movimentar solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo 

as contas, da Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao CNPJ 

13.654.405/0001-95, com atribuições para emitir cheques, abrir contas de 

depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, 

solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar 

cheques devolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordem cheques, 

cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e aplicações 

financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques- 

conta corrente, efetuar saques- poupança, efetuar pagamento por meio 

eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar arquivos de 

pagamentos no GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de investimentos, 

solicitar saldos/ extratos de operações de crédito, efetuar movimentação 

financeira no RPG, consultar contas/ aplicação programas repasse, 

consultar saldo/ extrato de conta judicial unificada, emitir comprovantes, 

efetuar transferência para mesma titularidade- meio eletrônico, encerrar 

contas de depósito e consultar obrigações de débito direto autorizado-

DDA. 

 
GABINETE DO PREFEITO – Em 12 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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RETIFICAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PUBLICADA EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 07 DE MARÇO DE 2014 

 

Onde se lê:  

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Antônia Pedrosa Pina – Secretária Municipal 

do Trabalho e Promoção Social, para assinar e movimentar solidária e 

conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo as contas, abaixo 

relacionadas, da Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao CNPJ 

13.654.405/0001-95: 

Agência: 0231-3 Banco do Brasil 

Contas autorizadas: 9266-5, 58061-9, 25111-9, 28607-9, 28608-7, 

28609-5, 28610-9, 28611-7, 28612-5, 28613-3, 29347-4, 39636-2, 41340-

2, 42451-X, 42452-8, 42453-6, 43637-2, 44226-7, 45475-3, 45476-1, 

45477-X, 46963-7, 47509-2, 47761-3, 47890-3, 50683-4, 51789-5, 

51814-X, 52605-3 e 52606-1. 

Leia-se: 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Antônia Pedrosa Pina – Secretária Municipal 

do Trabalho e Promoção Social, CPF nº 088.927.685-49, para assinar e 

movimentar solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo 

as contas, abaixo relacionadas, da Prefeitura de Barreiras, vinculadas ao 

CNPJ 13.654.405/0001-95, com atribuições para emitir cheques, abrir 

contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar 

quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, 

retirar cheques devolvidos, endossar cheque, sustar e contra-ordem 

cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates e 

aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar 

saques conta-corrente, efetuar saques- poupança, efetuar pagamento 

por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, liberar 

arquivos de pagamentos no GFN/AASP, solicitar saldos e extratos de 

investimentos, solicitar saldos/ extratos de operações de crédito, efetuar 

movimentação financeira no RPG, consultar contas/ aplicação programas 

repasse, consultar saldo/ extrato de conta judicial unificada, emitir 

comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade- meio 

eletrônico, encerrar contas de depósito e consultar obrigações de débito 

direto autorizado-DDA. 

Agência: 0231-3 Banco do Brasil 

Contas autorizadas: 9266-5, 58061-9, 25111-9, 28607-9, 28608-7, 

28609-5, 28610-9, 28611-7, 28612-5, 28613-3, 29347-4, 39636-2, 41340-

2, 42451-X, 42452-8, 42453-6, 43637-2, 44226-7, 45475-3, 45476-1, 

45477-X, 46963-7, 47509-2, 47761-3, 47890-3, 50683-4, 51789-5, 

51814-X, 52605-3 e 52606-1. 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PUBLICADA EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 07 DE MARÇO DE 2014 

 

Onde se lê:  

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Magda Maria Cavalcante – Contadora 

Servidora de Carreira, matrícula 6130, para assinar e movimentar 

solidária e conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo, as contas do 

Fundo Municipal de Assistência Social. 

Leia-se: 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Magda Maria Cavalcante – Contadora 

Servidora de Carreira, matrícula 6130, CPF nº 260.387.365-87, para 

solicitar saldos e extratos e comprovantes de conta corrente, solicitar 

saldos e extratos de investimentos, solicitar saldos, extratos de 

operações de crédito, efetuar agendamento de transferência para mesma 

titularidade - meio eletrônico das contas do Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

RETIFICAÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PUBLICADA EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 07 DE MARÇO DE 2014 

 

Onde se lê:  

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Iolanda Ribeiro da Silva Souza Oliveira – 

Servidora de Carreira, Subcoordenadora da Secretaria Municipal da 

Fazenda, matrícula 3548, para assinar e movimentar solidária e 

conjuntamente com o Chefe do Poder Executivo, as contas da Prefeitura 

de Barreiras vinculadas ao CNPJ 13.654.405/0001-95. 

Leia-se: 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

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

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

competência a Senhora Iolanda Ribeiro da Silva Souza Oliveira – 

Servidora de Carreira, CPF nº 619.394.125-87, Subcoordenadora da 

Secretaria Municipal da Fazenda, matrícula 3548, para solicitar saldos e 

extratos e comprovantes de conta corrente, solicitar saldos e extratos de 

investimentos, solicitar saldos, extratos de operações de crédito, efetuar 

agendamento de transferência para mesma titularidade- meio eletrônico 

das contas da Prefeitura de Barreiras vinculadas ao CNPJ 

13.654.405/0001-95. 


