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PORTARIA GAB. Nº 003/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Dinalva Lisboa de Moura desta 

Prefeitura Municipal. 

 O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 
Henrique de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza 
o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.036 da Lei Municipal 
617/2003 e Lei 984/11, resolve:                                                                                                                                                                         

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora Dinalva Lisboa de Moura, 

Cargo de Assistente Administrativo, matrícula 10813, lotada na 

Secretaria de Educação. 

Art. 2º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser 

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito – Em 27 de fevereiro de 2015 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

PORTARIA GAB. Nº 004/2015                                                                                                                                          

Exonera do cargo, a pedido, a servidora Laura Maria Almeida da 

Rocha. 

 O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 
Henrique de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza 
o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.036 da Lei Municipal 
617/2003 e Lei 984/11, resolve:                                                                                                                                                                         

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, do Cargo de Chefe de Setor, a 

servidora Laura Maria Almeida da Rocha, matrícula 1952, lotada na 

Secretaria de Educação, permanecendo com professora. 

Art. 2ºA presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser 

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor nesta data. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito – Em 27 de fevereiro de 2015 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

PORTARIA GAB. Nº 005/2015                                                                                                                                          

Exonera do cargo, a pedido, a servidora Zildene Santana Silva 

Bizerra. 

 O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 
Henrique de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza 
o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/c o Art.036 da Lei Municipal 
617/2003 e Lei 984/11, resolve:                                                                                                                                                                         

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, do Cargo de Chefe de Setor, a 

servidora Zildene Santana Silva Bizerra, matrícula 3531, lotada na 

Secretaria de Educação, permanecendo com professora. 

Art. 2ºA presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser 

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito – Em 27 de fevereiro de 2015 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº. 093/2015 

Aprova a alteração da Planta do Loteamento Jardim Imperial I, nesta 

cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente para fins de 

regularização cadastral e fundiária, 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 proposta de Regularização dos imóveis situados nos 

loteamentos Jardim Ouro Branco III e Jardim Imperial I e II, de 

propriedade da Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, 

inscrita no CNPJ nº 15.150.832/0001-61, conforme requerimento 

apresentado pela Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, 

datado de 08 de dezembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pela 

Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, tem por finalidade 

regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado, 

permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a 

possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de 

Imóveis competente; 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá o 

cadastramento dos imóveis integrantes dos Loteamentos Jardim Ouro 

Branco III e Jardim Imperial I e II, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, 
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departamento integrante da Coordenadoria de Administração Tributária 

do Município de Barreiras, o que permitirá a incidência e cobrança dos 

impostos municipais como ITIV e IPTU, o que acarretará no aumento de 

receita. 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá a 

devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal de áreas de 

terra destinadas a construção de equipamentos públicos de relevante 

interesse público e social. 

 

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; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a alteração da Planta do Loteamento “Jardim 

Imperial I”, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente 

para fins de regularização cadastral e fundiária, segundo a nova Planta 

de Ampliação e Memorial Descritivo em anexos, devidamente aprovados 

pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, que passam a fazer parte 

integrante do presente Decreto.  

 

Art. 2º - Após a publicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras, e a Coordenadoria de Administração Tributária, 

deverão proceder em seus respectivos arquivos, as adequações 

necessárias para a devida atualização cadastral da Planta do 

Loteamento Jardim Imperial I. 

 

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, 27 de fevereiro de 2015. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº. 094/2015 

Aprova a alteração da Planta do Loteamento Jardim Imperial II, 

nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente para 

fins de regularização cadastral e fundiária, 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 proposta de Regularização dos imóveis situados nos 

loteamentos Jardim Ouro Branco III e Jardim Imperial I e II, de 

propriedade da Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, 

inscrita no CNPJ nº 15.150.832/0001-61, conforme requerimento 

apresentado pela Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, 

datado de 08 de dezembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pela 

Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, tem por finalidade 

regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado, 

permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a 

possibilidade de escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de 

Imóveis competente; 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá o 

cadastramento dos imóveis integrantes dos Loteamentos Jardim Ouro 

Branco III e Jardim Imperial I e II, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, 

departamento integrante da Coordenadoria de Administração Tributária 

do Município de Barreiras, o que permitirá a incidência e cobrança dos 

impostos municipais como ITIV e IPTU, o que acarretará no aumento de 

receita. 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá a 

devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal de áreas de 

terra destinadas a construção de equipamentos públicos de relevante 

interesse público e social. 

 

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; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a alteração da Planta do Loteamento “Jardim 

Imperial II”, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente 

para fins de regularização cadastral e fundiária, segundo a nova Planta 

de Ampliação e Memorial Descritivo em anexos, devidamente aprovados 

pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, que passam a fazer parte 

integrante do presente Decreto.  

 

Art. 2º - Após a publicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras, e a Coordenadoria de Administração Tributária, 

deverão proceder em seus respectivos arquivos, as adequações 

necessárias para a devida atualização cadastral da Planta do 

Loteamento Jardim Imperial II. 

 

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, 27 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº. 095/2015 

Aprova a ampliação da Planta do Loteamento Jardim Ouro Branco III, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente para fins 

de regularização cadastral e fundiária, 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 proposta de Regularização dos imóveis situados nos loteamentos Jardim Ouro Branco III e Jardim Imperial I e II, de propriedade da 

Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, inscrita no CNPJ nº 15.150.832/0001-61, conforme requerimento apresentado pela Companhia 

Agropecuária Agripino Fernandes Braga, datado de 08 de dezembro de 2014; 

 

CONSIDERANDO que a proposta de regularização apresentada pela Companhia Agropecuária Agripino Fernandes Braga, tem por finalidade 

regularizar empreendimento imobiliário já edificado e consolidado, permitindo assim, aos proprietários dos lotes já comercializados a possibilidade de 

escriturar sua propriedade em Cartório de Registro de Imóveis competente; 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá o cadastramento dos imóveis integrantes dos Loteamentos Jardim Ouro Branco 

III e Jardim Imperial I e II, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, departamento integrante da Coordenadoria de Administração Tributária do Município 

de Barreiras, o que permitirá a incidência e cobrança dos impostos municipais como ITIV e IPTU, o que acarretará no aumento de receita. 

 

CONSIDERANDO que a presente proposta de regularização permitirá a devida e legal incorporação ao Patrimônio Público Municipal de áreas de terra 

destinadas a construção de equipamentos públicos de relevante interesse público e social. 

 

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; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica aprovada a ampliação da Planta do Loteamento “Jardim Ouro Branco III”, nesta cidade de Barreiras, Estado da Bahia, exclusivamente 

para fins de regularização cadastral e fundiária, segundo a nova Planta de Ampliação e Memorial Descritivo em anexos, devidamente aprovados pela 

Secretaria de Infraestrutura e Obras, que passam a fazer parte integrante do presente Decreto.  

 

Art. 2º - Após a publicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, e a Coordenadoria de Administração Tributária, deverão 

proceder em seus respectivos arquivos, as adequações necessárias para a devida atualização cadastral da Planta do Loteamento Jardim Ouro Branco 

III. 

 

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, 27 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 


