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DECRETO Nº 255/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Apoliana Ferreira Cruz Cortez, para 

provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, 

lotada na Secretaria de Meio Ambiente. 

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 12 de janeiro 

de 2015. 

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

GABINETE DO PREFEITO – Em 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 

 

DECRETO Nº 256/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 37, 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 

0012241501 o desdobramento do Lote 08 Quadra 37, 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/08-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 08, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0063.001. 

Lote P/08-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 10, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.1497.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 257/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 06, 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 

0013671501 o desdobramento do Lote 05 Quadra 06, 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-2-32.318 em 10 de fevereiro de 2015, de 

propriedade de KO CONSTRUTORA LTDA ME inscrito no CNPJ sob o 

n° 18.591.170/0001-53. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Mansidão; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3740.001. 

Lote P/05-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Mansidão; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 05; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.31.300.0050.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 258/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 05, do Loteamento 

Bandeirante. 

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 

0012511501 o desdobramento do Lote 22 Quadra 05, com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Bandeirante, 

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-

33.394 em 07 de março de 2015, de propriedade de CLÁUDIO DA 

COSTA OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 883.792.215-91. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/22-A – 5,0 metros de frente para a Rua São Joaquim; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 23; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 24; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 22, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7528.001. 

Lote P/22-B – 5,0 metros de frente para a Rua São Joaquim; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 23; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 22; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.36.700.0126.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 259/2015 

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

Boa Vista 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 

0013091501 o desdobramento do Lote 03 Quadra G, com área total de 

423,60 m² (quatrocentos e vinte e três metros quadrados e sessenta 

centímetros) do Loteamento Boa Vista III, 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-1-4208 em 26 de abril de 

1996, de propriedade de SERTANEJA EMPRESA AGRO-PASTORIL 

S/A inscrito no CNPJ sob o n° 136.602.95/0001-74. 

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 Jeferson Silva; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 20; 35,30 metros do lado direito com o lote nº 04; 

35,30 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 211,80 m² (duzentos e onze metros 

quadrados e oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.2302.001. 

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

de fundo com o lote nº 20; 35,30 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 03; 35,30 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 211,80 m² (duzentos e onze metros 

quadrados e oitenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.2304.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 260/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 19, do Loteamento 

Vila Rica. 

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 

0009401501 o desdobramento do Lote 13 Quadra 19, com área total de 

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

Rica, 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-1-5039 em 05 de novembro de 1998, 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/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Professora Edna Bonfim; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7035.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Professora Edna Bonfim; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.006.5301.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 261/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 05, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0013641501 o desdobramento do Lote 08 Quadra 05, com área total de 

291,21 m² (duzentos e noventa e um metros quadrados e vinte e um 

centímetros) do Loteamento Jardim Vitória, 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-1-33.482 em 26 de março de 

2015, de propriedade de MACARO CONSTRUTORA LTDA ME inscrito 

no CNPJ sob o n° 18.691.655/0001-19. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 10,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 10,0 metros 

de fundo com parte do mesmo lote nº 08; 14,77 metros do lado direito 

com o lote nº 09; 14,35 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 145,60 m² (cento e quarenta e cinco metros 

quadrados e sessenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.49.400.0094.001. 

Lote P/08-B – 10,03 metros de frente para a Rua José Gonçalves 

Chagas Filho; 10,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 08; 

14,35 metros do lado direito com o lote nº 07; 14,77 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 09, perfazendo uma área total de 145,61 m² 

(cento e quarenta e cinco metros quadrados e sessenta e um 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.04.020.0647.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 262/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra G, 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 

0013051501 o desdobramento do Lote 05 Quadra G, 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-1-22.065 em 25 de fevereiro de 2011, 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/05-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jaci Maria da Rocha; 6,0 

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

nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.13.100.0061.001. 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jaci Maria da Rocha; 6,0 

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

do mesmo lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6163.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 263/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 01, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte - Ampliação. 

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 

0012321501 o desdobramento do Lote 20 Quadra 01, com área total de 

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

Parque Novo Horizonte - Ampliação, 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-1-33.452 em 19 de março de 2015, de 

propriedade de MARCOS ANTONIO DE SANTANA inscrito no CPF sob 

o n° 959.244.775-68. 

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 Otávio Mangabeira; 12,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 20 e 

21, perfazendo uma área total de 234,0 m² (duzentos e trinta e quatro 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7182.001. 

Lote P/20-B – 7,0 metros de frente para a Rua Otávio Mangabeira; 7,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 20; 18,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 20; 18,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 21, perfazendo uma área total de 126,0 m² (cento e vinte e 

seis metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.600.0101.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 264/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 130, 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 
0013351501 o desdobramento do Lote 04 Quadra 130, 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 A FIRMA 
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/04-A – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 
Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado 
direito com o lote nº 01; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 
mesmo lote nº 04, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 
oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.600.1524.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 
Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 05, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.600.1518.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 265/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 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 

0013911501 o desdobramento do Lote 08 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-2-23.596 em 23 de março de 2014, de 

propriedade de ELIAS ANTONIO DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

446.040.336-68. 

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 Nossa Senhora da 
Conceição; 5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do lado 
direito com os lotes nº 04, 05 e 06; 36,0 metros do lado esquerdo com 
parte do mesmo lote nº 08, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento 
e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
01.14.000.1071.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Nossa Senhora da 
Conceição; 5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 08; 36,0 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 10, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6465.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 266/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 40, 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 

0011971501 o desdobramento do Lote 17 Quadra 40, 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/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 19; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4882.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 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 o lote nº 15, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.500.0258.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O Secretário Municipal da Fazenda delega competência a Coordenadora Geral Senhora Lenira Maria Silva Almeida, de emitir Ordem de Serviço de 

Programação Fiscal para os Auditores Fiscais lotados nesta Secretaria. 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 29 de Abril de 2015. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015 – PROC. ADM. nº 089/2015 - OBJETO: Fornecimento de refeições tipo marmitex para 

atender as necessidades do Hospital Municipal Eurico Dutra, Posto 24 horas, CAF, SAMU, Farmácia Popular e Centro de Controle de Zoonoses no 

Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 15 de Maio 2015 - 

HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA 

ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 29 de Abril 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015 – PROC. ADM. nº 054/2015 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde do município de 

Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 15 de Maio 2015 - HORÁRIO: 

15hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras525/2014. 

Barreiras (BA), 29 de Abril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


