
 

1 

 

 

DECRETO Nº 436/2014 

Nomeia para cargo de provimento de Agente Político desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Antônio 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 a senhora Antônia Pedrosa Pina, para provimento do 

Cargo de Agente Político de Secretária do Trabalho e Promoção Social, 

símbolo NH1. 

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 e destitui 

eventual nomeação anterior. 

 
 
GABINETE DO PREFEITO - Em 22 de abril de 2014 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 437/2014 

Exonera “post mortem” a servidora, IonáSolidade Lima de Almeida, 

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, “post mortem”, a servidoraIonáSolidade Lima 

de Almeida, Coordenador, símbolo NH5, lotada na Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 18 de abril de 

2014. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 438/2014 

Exonera, a pedido, a servidora Gilvanete Nunes Pereira 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 servidoraGilvanete Nunes Pereira, 

Cargo em Comissão de Assessor Chefe Especial, símbolo NH2, lotada 

na Secretaria de Administração. 

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, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 439/2014 

Nomeia interinamente para cargo de provimento de Agente Político 

desta Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Antônio 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 interinamente a senhora Gilvanete Nunes Pereira, para 

provimento do Cargo de Agente Político de Secretário de Administração, 

símbolo NH1. 

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 e destitui 

eventual nomeação anterior. 

 
 
 

GABINETE DO PREFEITO - Em 22 de abril de 2014 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito de Barreiras - 
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TERMO DE POSSE 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras-BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo de Agente Político de Secretário de 

Administração, símbolo NH1, a Sra. Gilvanete Nunes Pereira, CPF 

551.968.705-63, RG 2758324 SSP/BA, filha de Teofilo Nunes de Oliveira 

e Teresa Alves de Lima Oliveira, 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. Sr. 

Prefeito Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração 

de Bens e Declaração e Inexistência de impedimentos Legais ou 

Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que 

vai assinado pelo Prefeito de Barreiras, Antonio Henrique de Souza 

Moreira, pelo empossado e por duas testemunhas. 

Barreiras-BA, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

Gilvanete Nunes Pereira Empossado 

 

Testemunhas: 

 

 

DECRETO Nº 440/2014 

Exonera o servidor JailsonLibarino Rocha 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 o servidorJailsonLibarino Rocha, Cargo em 

Comissão de Assessor Especial I, símbolo NH4, lotado na Secretaria de 

Administração. 

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, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 441/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 34 da Quadra 33, 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 

0010311401 o desdobramento do Lote 34 da Quadra 33, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de JOÃO 

MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/34-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 35; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 32; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 34, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0216.001. 

Lote P/34-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 35; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 34; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 36, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0210.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 442/2014 

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

Leopoldina Castro. 

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 

0010831401 o desdobramento do Lote 12 da Quadra G, com área total 

de 300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Leopoldina 

Castro, 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-1-19.929 em 11 de fevereiro de 2010, de propriedade de ABELINA 

REGO PIRES inscrito no CPF sob o n° 996.317.845-68. 

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 Av. Virtuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.27.600.1267.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6056.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 443/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 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 

0005441401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 05, com área total 

de 361,62 m² (trezentos e sessenta e um metros quadrados e sessenta e 

dois centímetros) 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-1-30.618 em 28 de novembro 

de 2013, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 04.96.839/0001-54. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,65 metros de frente para a Av. Sebastião Ferreira; 6,65 

metros de fundo com o lote nº 09; 27,15 metros do lado direito com o lote 

nº 08; 27,18 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 180,22 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e vinte e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.500.1275.001. 

Lote P/10-B – 6,65 metros de frente para a Av. Sebastião Ferreira; 6,65 

metros de fundo com o lote nº 09; 27,18 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 10; 27,23 metros do lado esquerdo com o lote nº 

12, perfazendo uma área total de 181,40 m² (cento e oitenta e um metros 

quadrados e quarenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.5864.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 444/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 20, do Loteamento 

Vila Rica. 

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 

0027191401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 20, com área total 

de 288,00 m² (duzentos e oitenta e oito metros quadrados) do 

Loteamento Vila Rica, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-2-415 em 08 de agosto de 1990 e AV-3-415 em 

08 de agosto de 1990, de propriedade de AHS - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 15.640.352/0001-89. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Adithe Rodrigues de 

Souza; 6,0 metros de fundo com o lote nº 04; 24,00 metros do lado direito 

com o lote nº 01; 24,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 03, perfazendo uma área total de 144,0 m² (cento e quarenta e quatro 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7030.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Adhite Rodrigues de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 04; 24,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 03; 24,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

05, perfazendo uma área total de 144,0 m² (cento e quarenta e quatro 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7029.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 445/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 12 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 

0007871401 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 05, com área total 

de 359,96 m² (trezentos e cinquenta e nove metros quadrados e noventa 

e seis centímetros) 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-1-30.622 em 28 de novembro 

de 2013, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 04.96.839/0001-54. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 6,60 metros de frente para a Av. Sebastião Ferreira; 6,60 

metros de fundo com o lote nº 11; 27,23 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 27,27 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 179,36 m² (cento e setenta e nove metros 

quadrados e trinta e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.500.1285.001. 

Lote P/12-B – 6,60 metros de frente para a Av. Sebastião Ferreira; 6,60 

metros de fundo com o lote nº 11; 27,27 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 12; 27,31 metros do lado esquerdo com o lote nº 

14, perfazendo uma área total de 180,60 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e sessenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.5865.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 446/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 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 

0007881401 o desdobramento do Lote 14 da Quadra 05, com área total 

de 361,02 m² (trezentos e sessenta e um metros quadrados e dois 

centímetros) 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-1-30.620 em 28 de novembro de 

2013, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 04.96.839/0001-54. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 6,60 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,60 metros de fundo com o lote nº 13; 27,31 metros do lado 

direito com o lote nº 12; 27,35 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,22 m² (cento e 

oitenta metros quadrados e vinte e dois centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 02.27.500.1301.001. 

Lote P/14-B – 6,60 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,60 metros de fundo com o lote nº 13; 27,35 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 14; 27,39 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 16, perfazendo uma área total de 180,80 m² (cento e 

oitenta metros quadrados e oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.5866.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 447/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 04, 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 

0007411401 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 04, com área total 

de 360,74 m² (trezentos e sessenta metros quadrados e setenta e quatro 

centímetros) 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-1-14.227 em 06 de abril de 1993, de 

propriedade de IMOBILIÁRIA DIVISA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

16.446.478/0001-80. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 7,13 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 7,13 

metros de fundo com o lote nº 08; 25,36 metros do lado direito com o lote 

nº 09; 25,31 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 180,61 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e sessenta e um centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6024.001. 

Lote P/07-B – 7,12 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 7,12 

metros de fundo com o lote nº 08; 25,31 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 07; 25,27 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

perfazendo uma área total de 180,13 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e treze centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.600.0976.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 448/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 35, do Loteamento 

Serra do Mimo. 

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 

0010461401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 35, com área total 

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

Serra do Mimo, 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-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho 

de 2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 08; 

30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 10, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4733.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.41.200.0258.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 449/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 21, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

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 
0010611401 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 21, com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 
Parque Novo Horizonte, 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-2-19.997 em 13 de março de 2014, de 
propriedade de CIRONISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA inscrito no CPF 
sob o n° 239.753.421-53. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 07; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 06, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.9117.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.34.800.0204.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 450/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 e P/14 da Quadra 21, do 

Loteamento Parque Novo Horizonte. 

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 
0008621401 o desdobramento do Lote 13 e P/14 da Quadra 21, com 
área total de 480,0 m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados) do 
Loteamento Parque Novo Horizonte, 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-1-30.572 em 14 de novembro de 2013, de 
propriedade de OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO 
inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 10,0 metros de frente para a Rua Jerusalém; 10,0 metros 
de fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 
30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, 
perfazendo uma área total de 300,0 m² (trezentos metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.006.7019.001. 

Lote P/13-B e P-14-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jerusalém; 6,0 
metros de fundo com os lotes nº 03 e 04; 30,0 metros do lado direito com 
a outra parte do lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra 
parte do lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 
oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6174.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de abril de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014 – PROC. ADM. nº 186/2014 TIPO MELHOR PREÇO GLOBAL POR LOTE - 

OBJETO:Execução de Obras de construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS - no Loteamento Arboreto, Bairros: Sombra da Tarde, Morada da 

Lua, Rio Grande, Novo Horizonte  e Santa Luzia no Município de Barreiras – Bahia, conforme propostas  nº 08595187000113007, 

08595187000113004, 08595187000113002, 08595187000113006, 08595187000113005 e 08595187000113003 e Portaria nº 340/2003 do Ministério 

da Saúde, econforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 29 de Maio de 2014 - HORÁRIO: 

09hs00min - Informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 

– Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 354/2013. Barreiras (BA), 22 de Abril 2014. 
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