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DECRETO Nº 352/2014 

Exonera a servidora Catherine da Franca Barreto 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 servidora Catherine da Franca Barreto, 

Assistente Administrativo, matrícula 10777, lotada 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, 17 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 353/2014 

Exonera a servidora Sirleide Santos de Souza 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 servidora Sirleide Santos de Souza, Cargo de 

Secretário Escolar da Escola Municipal Santa Luzia, lotada 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, 17 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 354/2014 

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 Lucielton Gomes Feitosa, para provimento do 

Cargo de Secretário Escolar da Escola Municipal Santa Luzia, 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, 17 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 355/2014 

Exonera, a pedido, o servidor Jurandyr José de Alcântara 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 Jurandyr José de 

Alcântara, Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, 

lotado na Secretaria de Meio Ambiente. 

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, 17 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 356/2014 

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 José Neto da Silva Souza, para provimento 

do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, lotado na 

Secretaria de Meio Ambiente. 

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, 17 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 357/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0006941401 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-1-22.297 em 06 de maio de 2011, de 

propriedade de EDER BAUM, inscrito no CPF sob o n° 960.225.310-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 07; 25,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.44.400.0055.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.1804.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 358/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0006951401 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-2-22.503 em 28 de dezembro de 2012, de 

propriedade de GILVAN BERNARDO DOS SANTOS inscrito no CPF sob 

o n° 954.930.505-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1808.001. 

Lote P/11-B – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.44.500.0056.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 359/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0006951401 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-2-22.503 em 28 de dezembro de 2012, de 

propriedade de GILVAN BERNARDO DOS SANTOS inscrito no CPF sob 

o n° 954.930.505-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1807.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.44.500.0062.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 360/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0006941401 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-1-22.297 em 06 de maio de 2011, de 

propriedade de EDER BAUM, inscrito no CPF sob o n° 960.225.310-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 12; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 25,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.44.400.0045.001. 

Lote P/07-B – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 12; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 07; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.1803.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 361/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0006941401 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-1-22.297 em 06 de maio de 2011, de 

propriedade de EDER BAUM, inscrito no CPF sob o n° 960.225.310-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com os lotes nº 03, 04 

e 05; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.44.400.0035.001. 

Lote P/06-B – 5,0 metros de frente para a Rua Sabedoria; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 06; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.1802.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 362/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 29, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

 

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 

0006951401 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 29, com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Residencial Alphaville, 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-2-22.503 em 28 de dezembro de 2012, de 

propriedade de GILVAN BERNARDO DOS SANTOS inscrito no CPF sob 

o n° 954.930.505-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1806.001. 

Lote P/13-B – 5,0 metros de frente para a Rua Esperança Nova; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 13; 25,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 01, 

02 e 03, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.44.500.0036.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de março de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 


