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DECRETO Nº 702/2014 

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 Rafael Augusto Carvalho Moreira, para 

provimento do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, 

lotado no Gabinete. 

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, 24 de setembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 670/2014 PUBLICADO EM DIÁRIO 

OFICIAL DE 28 DE AGOSTO DE 2014 

Onde se lê:  

Lote P/23-A – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 22; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.37.400.0159.001. 

Leia-se: 

Lote P/23-A – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 22; 31,0 metros do lado direito com o lote 

nº 21; 31,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 

perfazendo uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e seis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.37.400.0159.001. 

 

Onde se lê:  

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

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

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

lote nº 23, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.0108.001. 

Leia-se: 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Rua Roberto Ribeiro; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 22; 31,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 23; 31,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 23, perfazendo uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e 

seis metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.0108.001. 
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