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DECRETO Nº 648/2014 

Convoca eleições de servidores para exercício dos cargos de 

DIREÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO e dá 

outras providências.   

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso de suas atribuições que lhe conferem 

os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma 

que autoriza o art. 28 e seus incisos da mesma Lei, bem como o art. 48 

da Lei Municipal 767/2007, e considerando que dispõe o art. 30 da 

Constituição Federal, 

Considerando o que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

quanto à democratização dos sistemas de educação, com 

corresponsabilidade da sociedade na participação dos órgãos 

educacionais; 

Considerando a importância da participação das comunidades escolares 

para garantir a qualidade da educação, inclusive como cogestora, 

mediante órgãos de representação; 

Considerando a necessidade de incentivar e efetivar o compromisso de 

toda sociedade no fortalecimento da escola pública; 

Considerando o compromisso do governo na necessidade de pais, 

professores, estudantes e servidores, como sujeitos sociais, de 

participarem ativamente do processo de ensino e aprendizagem nas 

escolas da rede municipal de ensino,  

DECRETA: 

Art. 1º: Fica convocada as Eleições de Servidores para o Exercício de 

Direção das Escolas da Rede Municipal de Educação, que serão 

realizadas no dia 27 de novembro de 2014, das 8:00h às 21:0h,  nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação. 

Art. 2º - Fica o Secretário Municipal de Educação incumbido de: 

I - estabelecer portarias e demais procedimentos do referido processo, 

bem como a Constituição da Comissão Seletiva Central, que coordenará 

todo o processo de eleição e as Comissões Seletivas Escolares, 

observadas as normas expressas neste decreto Decreto nº. 648/2014 e o 

Edital de Convocação do processo eleitoral.    

II - subsidiar o Chefe do Poder Executivo, quanto aos outros atos 

pertinentes ao processo, após ouvir a Comissão Seletiva Central.  

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

Gabinete do Prefeito, 25 de Agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 649/2014 

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 - Fica nomeado o senhor José Augusto Pereira dos Santos, 

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 - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de agosto 

de 2014. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 650/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 39, 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 

0024101401 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 39, 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 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/23-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 22; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23,  
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perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1621.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4424.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 651/2014 

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

Vila Regina 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 

0023011401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra I, com área total de 

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

Regina 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-2-19.652 em 25 de março de 2010 de propriedade de GERVANIO 

SANTOS BARRETO inscrito no CPF sob o n° 395.228.495-53. 

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 Dom João VI; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 02; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.06.900.0423.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua Dom João VI; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7006.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 652/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 26 da Quadra 107, 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 

0023591401 o desdobramento do Lote 26 da Quadra 107, 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-1-32.169 em 09 de maio de 2014 de propriedade de 

VASCONCELLOS EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES, 

CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME inscrito no CNPJ sob o n° 

19.108.243/0001-76. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/26-A – 12,0 metros de frente para a Rua Ulisses Guimarães; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 26; 15,0 metros do lado 

direito com o lote nº 25; 15,0 metros do lado esquerdo com a Rua da 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.9398.001. 

Lote P/26-B – 15,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 15,0 metros 

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

mesmo lote nº 26; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.26.100.0467.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

3 

 

DECRETO Nº 653/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 131, 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 

0023371401 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 131, 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/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado 

direito com os lotes nº 24, 25 e 26; 30,0 metros do lado esquerdo com 

parte do mesmo lote nº 21, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento 

e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.07.600.1483.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 19, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.600.1489.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 654/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 131, 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 

0023361401 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 131, 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/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 19, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.600.1495.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.400.1501.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 655/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 25, do Loteamento Sombra da Tarde. 

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 0024091401 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 25, com área total de 250,0 m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Sombra da Tarde, 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-1-20.881 em 18 de setembro de 2009 de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA 

RITA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54. 

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

Lote P/12-A – 5,0 metros de frente para a Rua Constelação; 5,0 metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 14; 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 01.29.100.0185.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Rua Constelação; 5,0 metros de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote 

nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.001.3145.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras
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PORTARIA SEMMA Nº 067, de 25 de Agosto de 2014. 

Conceder Transferência de Titularidade (TT) da Licença Simplificada (LS), concedida através da Portaria SEMMAS Nº.082/2013, publicada em 

12/08/2013, válida por 02 (dois) anos, da empresa OK AUTO CENTER PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA para AUTO POSTO IRMÃOS 

SARAIVA DOIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 de Março de 2013 e 

o Acordo de Cooperação Técnica do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

da Bahia e a Prefeitura Municipal de Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal 

n° 921 de 23/12/2010 e Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 06/06/2012 e, tendo em vista o que do processo SEMMA 

nº 2014-0410/TEC/TT-0001, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder a Transferência de 

Titularidade da Licença Simplificada - LS, concedida através da Portaria SEMMAS Nº 082/2013, publicada em 12/08/2013, válida por 02 (dois) anos, 

em favor da Empresa OK AUTO CENTER PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°. 03.611.529/0002-10, nome fantasia Posto 

OK Auto Center, para a Empresa AUTO POSTO IRMÃOS SARAIVA DOIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 

20.260.325/0001-10, referente à localização, implantação e operação da atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 

automotores, com capacidade total de armazenamento de combustíveis e lubrificantes, com capacidade total de armazenamento de 105m
3
 

(cento e cinco metros cúbicos), nas coordenadas UTM: X 502023 / Y 8658374 - Auto Posto Saraiva, localizado na Av. José Bonifácio, Nº2221, 

quadra 11, lote 05, bairro São Miguel,  município  de Barreiras – BA.  

 

Art. 2º - Fica, o titular AUTO POSTO IRMÃOS SARAIVA DOIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 20.260.325/0001-

10, ciente do cumprimento dos condicionantes e prazos estabelecidos na Portaria SEMMAS nº 082/2013, publicada em 12/08/2013, cuja validade 

é de 02 (dois) anos. 

 

 Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário do Meio Ambiente
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CONVÊNIO FMAS Nº 05/2014 

 

PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE – SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CASA DOS SAGRADOS CORAÇÕES, pessoa jurídica de 

direito privado, de fins não lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 33.812.074/0008-58; 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovam o atendimento das atividades necessárias à manutenção do Projeto Centro de 

Promoção Humana Eugênia Ravasco, no qual são atendidas 175 (cento e setenta e cinco) meninas, compreendidas entre a faixa etária dos 6 (seis) 

aos 17(dezessete) anos de idade, mediante a orientação e acompanhamento do PRIMEIRO CONVENENTE. 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo convenente o valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis mil reais) em doze (12) parcelas de 

R$ 3.000,00 (Três mil reais) cada, a contar do mês de Julho de 2014 até o final do presente Convênio; 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.012.6.021 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social – Recursos Próprios 

Elemento: 3.3.90.43.00 – Subvenções Sociais; 

 

ASSINATURA – 31/07/2014 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2015, podendo ser alterado e/ou prorrogado 

mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato perfeitamente justificado. 

 

 

 

 

 


