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PORTARIA GAB Nº 86/2014, DE  13 DE NOVEMBRO DE 2014. 

“Nomeia a Comissão Intersetorial para organização dos trabalhos 

de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo e 

dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

e em conformidade com as demais disposições legais vigentes, resolve: 

Art. 1º - Ficam nomeados os integrantes da Comissão Intersetorial 

para organização dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal 

de Atendimento Sócioeducativo: 

I- Secretaria Municipal de Educação 

Hitana Elisa Silva de Oliveira 

Daniela Marques Mariano Barbosa 

Maria Sueli Gomes de Souza  

 

II- Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social 

Daiana Nogueira dos Santos 

Luana Brito Pina Moreno 

Jane Lúcia Pimentel de Oliveira 

 

III- Secretaria Municipal de Saúde  

Berta Juçara Borges Gouvêa 

Maria Madalena de Souza Matos Torres 

 

IV- Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

Tarcila Morais de Araújo Rios Pereira 

 

V- Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer 

Gelson Fernandes Vieira 

 

 

VI- Conselho Tutelar  

Marcos Reis Macedo Ramos  

 

VII- Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente 

Maria Sueli Soares de Farias 

 

Art. 2º - Fica autorizada a Comissão ora nomeada a eleger seu 

Presidente e Vice-Presidente, constituir subcomissões ou grupos de 

trabalhos para implementar a organização do processo de elaboração do 

Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos desta Portaria ao dia 04 de julho de 

2014. 

Registre-se, publique-se, e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito – Em 13 de novembro de 2014. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

PORTARIA GAB. Nº 087/2014 

Prorroga cessão da servidora Larissa da Silva Araújo e Vasconcelos 

Nunes. 

O PREFEITO 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,  

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fica prorrogada cessão da senhora Larissa da Silva 

Araújo e Vasconcelos Nunes para exercer  a função de Chefe de 

Setor Jurídico da Procuradoria da República no Município de 

Barreiras, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data da 

publicação. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 13 de novembro de 2014 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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DECRETO Nº. 772/2014 

“Dispõe sobre a alteração do Loteamento Bandeirante I, limitada 

exclusivamente a Quadra “37” do citado loteamento, pra fins de 

regularização cadastral, e dá outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e, 

CONSIDERANDO a identificação de erro material na Planta e no 

Memorial Descritivo, anexos ao Decreto nº 221/2004, que aprovou o 

Loteamento Bandeirante I, em específico na quadra “37” do citado 

loteamento; 

CONSIDERANDO que a Quadra objeto de retificação, trata-se de área 

consolidada desde 1997; 

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir a numeração dos lotes 

inseridos na quadra 37 do citado loteamento, adequando a realidade 

jurídica à realidade fática, corrigindo assim o equívoco ocasionado pela 

contagem e numeração falha dos lotes; 

CONSIDERANDO ainda, que a nova Planta e o novo Memorial Descritivo 

não causam prejuízos ao meio ambiente ou alteram substancialmente a 

proposta do loteamento aprovado; 

CONSIDERANDO por fim, que foram juntados os novos mapas de 

localização dos confrontantes de delimitações de espaço devidamente 

retificado, suprimindo assim a divergência anteriormente existente, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica alterada a Planta do “Loteamento Bandeirante I” aprovada 

por meio do  Decreto nº 221, de 19 de novembro de 2004, 

exclusivamente em razão da retificação da Quadra “37” da planta 

originalmente aprovada do Loteamento Bandeirante I, para fins de 

regularização cadastral, segundo a nova Planta de Regularização e 

Memorial Descritivo em anexos, que passam a fazer parte integrante do 

presente Decreto.  

Art. 2 - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 773/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 17, do Loteamento 

Santa Maria. 

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 

0036481401 o desdobramento do Lote 14 Quadra 17, com área total de 

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

Maria, 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-1-10.137 em 03 de abril de 2008, AV-2-10.137 em 11 de maio de 2012 

e AV-4-10.137 em 06 de junho de 2012, 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/14-A – 5,20 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 5,20 

metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 16; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 156,0 m² (cento e cinquenta e seis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.05.900.1001.001. 

Lote P/14-B – 6,80 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 6,80 

metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com parte 

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

perfazendo uma área total de 204,0 m² (duzentos e quatro metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7252.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 774/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 01, 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 

0037391401 o desdobramento do Lote 03 Quadra 01, com área total de 

407,14 m² (quatrocentos e sete metros quadrados e quatorze 

centímetros) 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/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Libertação; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06 e 07; 34,16 metros do lado direito com o lote nº 

02; 33,93 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 204,26 m² (duzentos e quatro metros 

quadrados e vinte e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.200.0537.001. 

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

fundo com o lote nº 07; 33,93 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 03; 33,70 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, perfazendo 

uma área total de 202,88 m² (duzentos e dois metros quadrados e oitenta 

e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6783.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 775/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 82, 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 

0034821401 o desdobramento do Lote 15 Quadra 82, com área total de 

270,0 m² (duzentos e setenta 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-1-32.639 em 10 de setembro de 2014, de propriedade de ROCHA E 

CARMO LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 12.517.407.0001-70. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 6,19 metros de frente para a Rua Afonso Machado; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 20; 24,0 metros do lado direito com o lote 

nº 14; 22,50 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 139,50 m² (cento e trinta e nove metros 

quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.08.600.1105.001. 

Lote P/15-B – 6,18 metros de frente para a Rua Afonso Machado; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 20; 22,50 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 15; 21,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 130,50 m² (cento e trinta metros quadrados 

e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8999.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 776/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 20 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 

0035491401 o desdobramento do Lote 20 Quadra 04, com área total de 

361,69 m² (trezentos e sessenta e um metros quadrados e sessenta e 

nove 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-1-32.737 em 08 de outubro 

de 2014, de propriedade de FABIANO DA SILVA CARVALHO inscrito 

no CPF sob o n° 807.782.675-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/20-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 25,79 metros do lado 

direito com o lote nº 18; 25,83 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 20, perfazendo uma área total de 154,86 m² (cento e 

cinquenta e quatro metros quadrados e oitenta e seis centímetros) – 

inscrição imobiliária nº 02.27.500.1057.001. 

Lote P/20-B – 8,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 8,0 metros de fundo com o lote nº 19; 25,83 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 20; 25,88 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 22, perfazendo uma área total de 206,83 m² (duzentos e 

seis metros quadrados e oitenta e três centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 01.00.002.5849.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 777/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 50 da Quadra 12, 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 

0037631401 o desdobramento do Lote 50 Quadra 12, 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-1-32.808 em 28 de outubro de 2014, de 

propriedade de JOAQUIM BATISTA RIBEIRO inscrito no CPF sob o n° 

964.141.035-00. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/50-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 51; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 50, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0367.001. 

Lote P/50-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 50; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 49, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2010.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 778/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 02 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 

0037251401 o desdobramento do Lote 02 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-1-16.872 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/02-A – 6,0 metros de frente para a AV. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4378.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a AV. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1238.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

TERMO DE POSSE 

Aos treze dias do mês de novembro de 2014, frente ao Excelentíssimo 

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

toma posse no Cargo em Comissão de Assessor Jurídico, símbolo 

NH4, a Sra. Gleissiane Marques dos Santos, CPF 015.679.605-88, RG 

2381452 SSP/DF, filha de Gicelio Pereira dos Santos e Maria Marques 

Barbosa dos Santos, 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, 13 de novembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

 

Gleissiane Marque dos Santos                                                                                         

Empossado 

Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


