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DECRETO Nº 328/2015 

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 Marília Passos Machado, para 

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

lotada na Secretaria de Educação. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 03 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 329/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 28 da Quadra H, do Loteamento 

Sul Brasileiro. 

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 

0022711501 o desdobramento do Lote 28 Quadra H, com área total de 

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

Brasileiro, 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-1-5519 em 31 de janeiro de 2000, de propriedade de JOÃO MENDES 

DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 592.423.615-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/28-A – 6,0 metros de frente para a Rua Buenos Aires; 15,0 metros 

de fundo com o lote nº 25; 24,0 metros do lado direito com o lote nº 29; 

24,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 27 e com parte do mesmo 

lote nº 28, perfazendo uma área total de 189,90 m² (cento e oitenta e 

nove metros quadrados e noventa centímetros) – inscrição imobiliária nº 

05.03.100.0527.001. 

Lote P/28-B – 9,0 metros de frente para a Rua Buenos Aires; 9,0 metros 

de fundo com parte do mesmo lote nº 28; 18,90 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 28; 18,90 metros do lado esquerdo com o 

lote nº 27, perfazendo uma área total de 170,10 m² (cento e setenta 

metros quadrados e dez centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.5991.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 330/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 27, 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 

0023021501 o desdobramento do Lote 17 Quadra 27, 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-1-33.845 em 08 de junho de 2015, de 

propriedade de MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA inscrito no 

CPF sob o n° 995.561.031-04. 

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 Jacobina; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 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 02.35.900.0507.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jacobina; 6,0 metros de 

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

lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.002.7420.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 331/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 54 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 

0022261501 o desdobramento do Lote 54 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-3-29.970 em 21 de maio de 2015, de 

propriedade de ANTONIO PAULO BARRETO DE VASCONCELOS 

inscrito no CPF sob o n° 332.503.595-72. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/54-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 24; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 55; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 54, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0327.001. 

Lote P/54-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 24; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 54; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 53, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2006.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 332/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 30, 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 

0022741501 o desdobramento do Lote 03 Quadra 30, 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-1-33.856 em 11 de junho de 2015, 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/03-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Saudade; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.24.800.0031.001. 

Lote P/03-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Saudade; 5,0 metros 

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

mesmo lote nº 03; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1356.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 333/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 37, 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 

0020321501 o desdobramento do Lote 19 Quadra 37, 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/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Gersino Francisco de 

Amorim; 6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 19, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4787.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Gersino Francisco de 

Amorim; 6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado 

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

com o lote nº 17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.400.0102.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 334/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 33, 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 

0021431501 o desdobramento do Lote 19 Quadra 33, 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-1-33.813 em 29 de maio de 2015, de propriedade de CARMEM 

MARQUES PEREIRA DA COSTA E SILVA inscrito no CPF sob o n° 

508.888.035-91. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 21; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.12.000.0291.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.1580.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 335/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 33, 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 

0021451501 o desdobramento do Lote 17 Quadra 33, 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-1-33.814 em 29 de maio de 2015, de propriedade de CARMEM 

MARQUES PEREIRA DA COSTA E SILVA inscrito no CPF sob o n° 

508.888.035-91. 

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 Brilho do Sol; 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 02.12.000.0303.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 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 01.00.005.1581.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 336/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 131, 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 

0019591501 o desdobramento do Lote 17 Quadra 131, 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/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 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 02.07.600.1507.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Doutor Orlando de 

Carvalho; 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 02.07.600.1513.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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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 

17/06/2015 5484 CONFORTO MOVEIS E ELETROS LTDA - EPP 01.639.411/0001-94 00421/2015 00369/2015 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Julho de 2015. 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal 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 

Municipal 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 

15/06/2015 000013717 MAXIMO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

17.792.370/0001-01 00511/2015 

15/06/2015 000013874 ESTETICA D LTDA 17.608.471/0001-80 00512/2015 

15/06/2015 000014655 RACHEL PEREIRA SILVA 018.881.445/05 00514/2015 

 

 Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 03 de Julho de 2015. 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE INTIMAÇAO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DE 02 DE JULHO DE 2015 
 
 
Onde se lê: 
 
ORDEM DE SERVIÇO ESPECIAL Nº 16 
 
Leia-se: 
 
ORDEM DE SERVIÇO ESPECIAL Nº 17 

Onde se lê: 
 
Destacamos os seguintes Fiscais para o serviço acima descrito no período de 16/06 à 12/07 de 2015: 
 
Leia-se: 
 
Destacamos os seguintes Fiscais para o serviço acima descrito no período de 04/07 à 12/07 de 2015: 

  


