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DECRETO Nº 676/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 32, 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 

0027551401 o desdobramento do Lote 15 da Quadra 32, 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-1-20.758 em 20 de julho 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/15-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4623.001. 

Lote P/15-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.100.0248.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 677/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 41, do Loteamento 

Bandeirante I. 

 

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 

0027481401 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 41, com área total 

de 504,0 m² (quinhentos e quatro metros quadrados) do Loteamento 

Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004 e AV-44-18.242 em 09 de junho de 2014 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/17-A – 8,80 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 8,80 

metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 264,0 m² (duzentos e sessenta e quatro 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6447.001. 

Lote P/17-B – 8,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 8,0 metros 

de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 20, 21 e 

22, perfazendo uma área total de 240,0 m² (duzentos e quarenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0360.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 678/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra R, 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 

0027711401 o desdobramento do Lote 09 da Quadra R, 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-2-22.246 em 17 de setembro de 2012 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/09-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 10; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 11; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 09, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6334.001. 

Lote P/09-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 10; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 09; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0526.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 679/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 46, do Loteamento 

Bandeirante I. 

 

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 

0028021401 o desdobramento do Lote 01 da Quadra 46, com área total 

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

Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004 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/01-A – 12,0 metros de frente para a Rua Augusto dos Anjos; 12,0 

metros de fundo com parte do lote nº 01; 15,0 metros do lado direito com 

a Rua do Tamarindo; 15,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7825.001. 

Lote P/01-B – 15,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 15,0 

metros de fundo com o lote nº 02; 12,0 metros do lado direito com o lote 

nº 06; 12,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 01, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.500.0363.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 680/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 23, 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 

0027541401 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 23, 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-1-30.513 em 29 de outubro de 2013 de propriedade de 

JAQUELI ALMEIDA DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 

090.958.857-04. 

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. JK; 6,0 metros de fundo 

com parte do lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 22; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo o lote nº 23, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.39.300.0819.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 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 01.00.005.4944.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 681/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 24, 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 

0028121401 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 24, 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/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com os lotes nº 06 e 08; 30,0 metros do lado direito 

com o lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo o 

lote nº 07, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0059.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4235.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 682/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 17, 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 

0028631401 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 17, 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-1-31.958 em 25 de março de 2013 de 

propriedade de JOEL BRITO SOBRINHO inscrito no CPF sob o n° 

408.672.775-72. 

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 Bartolomeu de Souza 

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito 

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

lote nº 08, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.600.0213.001. 

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

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 06, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1531.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 683/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 20 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 

0028551401 o desdobramento do Lote 20 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/20-A – 5,0 metros de frente para a Rua Constelação; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 22; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo o lote nº 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.29.100.0145.001. 

Lote P/20-B – 5,0 metros de frente para a Rua Constelação; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3138.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 684/2014 

Revoga Decreto de Desdobro nº 586/2014 e aprova desdobro do 

Lote 19 da Quadra 13, 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 revogado o Decreto de Desdobro nº 781/2013 e fica 

aprovado de acordo o processo administrativo nº 0026251401 o 

desdobramento do Lote 19 da Quadra 13, 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-2-31.026 em 29 de julho de 2014, de propriedade de ZENAIDE 

MARTINS MELO inscrito no CPF sob o n° 182.620.401-63. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Rua do Sossego; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3651.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Rua do Sossego; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 19; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.30.600.0164.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 685/2014 

Revoga Decreto de Desdobro nº 633/2014 e aprova desdobro do 

Lote 12 da Quadra M, 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 revogado o Decreto de Desdobro nº 633/2013 e fica 

aprovado de acordo o processo administrativo nº 0028521401 o 

desdobramento do Lote 12 da Quadra M, 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-2-21.064 em 07 de julho de 2014 de propriedade de MANOEL 

SALVADOR DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 161.094.906-44. 

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 Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0395.001. 

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

fundo com o lote nº 11; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 12; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6279.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 414/2013 PUBLICADO EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 03 DE MAIO DE 2013 

Onde se lê:  

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Laize da Silva Praxedes, 

Secretária Escolar da Creche Encanto de Sabedoria, da Prefeitura 

Municipal de Barreiras.  

Leia-se: 

Art. 1º - Fica exonerada do Cargo de Secretária Escolar da Creche 

Encanto de Sabedoria, a servidora Laize da Silva Praxedes. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária 

principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

 

Data I.M RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF TIAF AUTOS 

12/08/2014 000012532 FABIO LESSA AMORIM - ME 14.802.312/0001-23 337/2014 518/2014 

12/08/2014 000013065 J. PEREIRA FILHO - ME 15.716.691/0001-00 346/2014 519/2014 

13/08/2014 000012661 RI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME 15.032.929/0001-70 354/2014 520/2014 

14/08/2014 000012625 REZENDE E SIQUEIRA LTDA - ME 14.911.546/0001-09 355/2014 521/2014 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Setembro de 2014. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Auto de Infração por descumprimento de obrigação tributária 

principal ou acessória, na forma do art.57, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código Tributário Municipal). 

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 58, inciso III da Lei Municipal nº 922/2010 (Código 

Tributário Municipal), a apresentar defesa ou recolher o valor do Auto de Infração, com os acréscimos legais, sob pena de julgamento à revelia, 

conforme art. 71 da mesma lei. 

 

Data I.M RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF TIAF AUTOS 

07/08/2014 01.00.006.6642.001 GIRLEI SERPA DOS SANTOS 881.339.315-68 110/2014 485/2014 

07/08/2014 01.00.006.6635.001 ORLANDO COELHO BARRETO FILHO 996.651.155-53 118/2014 486/2014 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Setembro de 2014. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 

Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura  de 

Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar documentação 

fiscal e/ou contábil  solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3°, da Lei n.º 922/2010. 

Emissão I.M RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF TIAF 

07/04/2010 589 LOURIVAL MARQUES 16.387.417/0001-99 00442/2010 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Setembro de 2014. 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 

 

Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura  de 

Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar documentação 

fiscal e/ou contábil  solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3°, da Lei n.º 922/2010. 

Emissão I.M RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF TIAF 

01/06/2014 000012747 DEBORA MACEDO DA SILVA BORGES - ME 15.137.256/0001-12 350/2014 

02/06/2014 000012644 ADELAIDO ALVES DOS SANTOS - ME 15.014.449/0001-86 357/2014 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Setembro de 2014. 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

 


