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PORTARIA GAB. Nº 023/2015 

Exonera, a pedido, a servidora Ravilanne Teixeira Cordeiro desta 

Prefeitura. 

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: 

Art. 1º  Fica exonerada, a pedido, a servidora Ravilanne Teixeira 

Cordeiro, Cargo de Assistente Administrativo III, matrícula 10830, lotada 

na Secretaria de Saúde. 

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 na data de sua publicação. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito – Em 16 de julho de 2015  

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

PORTARIA CONJ. Nº 24/2015  

 

“Dispõe sobre a convocação extraordinária da IX Conferência 

Municipal de Assistência Social e dá outras providências”. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, em conjunto com a SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL e a 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, e considerando a 

necessidade de avaliação da situação atual do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, assim como a propositura de diretrizes 

visando ao aperfeiçoamento do Sistema, de acordo com o disposto do 

inciso VI do artigo 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,a Lei 

Municipal nº 338, de 13 de novembro 1996: 

 

Considerando que as Conferências de Assistência Social são espaços 

amplos e democráticos de discussão e articulação coletivas em torno de 

propostas e estratégias de organização, cuja principal característica é 

reunir governo e sociedade civil organizada no âmbito dos municípios, 

Distrito Federal, Estados e União para debater e decidir as prioridades na 

Política de Assistência Social para os próximos anos; 

 

Considerando que o Plano Decenal de Assistência Social proposto em 

processo de Conferência em 2005 precisa ser avaliado e repensado para 

a década futura, o que se dará por meio da X Conferência Nacional de 

Assistência Social, 

 

Considerando que a norma operacional básica do Sistema Único de 

Assistência Social-NOB/ SUAS preconiza que a política de Assistência 

Social deve ser executada de maneira planejada; 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Fica Convocada Extraordinariamente a IX Conferência 

Municipal de Assistência Social com o fim de avaliar a situação atual 

da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu 

aperfeiçoamento, em especial os avanços do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS no município de Barreiras-Bahia, para o dia 

29 de julho de 2015 no Auditório do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IFBA Campus Barreiras, das 08;00 às 18:00 

horas. 

 

Art.2º - Fica definido para a IX Conferência Municipal de Assistência 

Social respectivamente: o TEMA: “CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ 

RUMO A 2026” e o LEMA: Pacto Republicano do SUAS  rumo a 2026 - 

O SUAS que temos e o SUAS que queremos; 

 

Art.3º - Fica Instituído que a IX Conferencia Municipal de Assistência 

Social será presidida pela Secretária Municipal de Trabalho e Promoção 

Social e terá uma Comissão Organizadora coordenada pela Presidência 

e Vice–Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social, com 

composição paritária dos representantes do governo e da sociedade civil, 

definida em Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social 

será a responsável pela realização da IX Conferência Municipal de 

Assistência Social, incluindo a infraestrutura logística e os recursos 

orçamentários. 

 

Art.4º - Ficam retroagidos os efeitos desta Portaria ao dia 11 de junho de 

2015. 

 

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

 

 

 

Gabinete do Prefeito, 16 de Julho de 2015. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 
 
 

Antônia Pedrosa 
Secretária Municipal do Trabalho e Promoção Social 

 
 
 
 

Edna Barbosa de Souza 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Barreiras 
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DECRETO Nº 345/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra D, do Loteamento 

Recanto dos Pássaros. 

 

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 

0020621501 o desdobramento do Lote 11 Quadra D, com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Recanto dos 

Pássaros, 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-1-33.769 em 21 de maio de 2015, de propriedade de RISALVA 

GUIMARÃES COSTA GOMES inscrito no CPF sob o n° 976.554.145-72 

e MARIA CANDIDA BATISTA DE MACÊDO inscrito no CPF sob o n° 

363.455.395-20. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua Beija Flor; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 27; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 25,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, perfazendo 

uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.6936.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua Beija Flor; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 27; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 12 e 14, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.0795.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 346/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 29, 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 

0022561501 o desdobramento do Lote 02 Quadra 29, 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-1-33.867 em 12 de junho de 2015, 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/02-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 01; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 02, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1955.001. 

Lote P/02-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito 

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

nº 03, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.1360.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 347/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 58 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 

0020941501 o desdobramento do Lote 58 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-2-20.437 em 15 de fevereiro de 2012, de 

propriedade de RIDER MENDONÇA E CASTRO inscrito no CPF sob o 

n° 698.371.635-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/58-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 28; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 59; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 58, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0287.001. 

Lote P/58-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 28; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 58; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 57, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2002.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 348/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 27 da Quadra 19, 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 

0020931501 o desdobramento do Lote 27 Quadra 19, 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-1-23.555 em 16 de fevereiro de 2012, de 

propriedade de RIDER MENDONÇA E CASTRO inscrito no CPF sob o 

n° 698.371.635-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/27-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 26; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 27, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0621.001. 

Lote P/27-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 27; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 28, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2034.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 349/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 26 da Quadra 19, 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 

0020921501 o desdobramento do Lote 26 Quadra 19, 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-1-23.556 em 16 de fevereiro de 2012, de 

propriedade de RIDER MENDONÇA E CASTRO inscrito no CPF sob o 

n° 698.371.635-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/26-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito 

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

nº 26, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0611.001. 

Lote P/26-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 26; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 27, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2033.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 350/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 19, 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 

0020911501 o desdobramento do Lote 04 Quadra 19, 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-2-20.423 em 15 de fevereiro de 2012, de 

propriedade de RIDER MENDONÇA E CASTRO inscrito no CPF sob o 

n° 698.371.635-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 41; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2371.000. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 41; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.000.0748.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 351/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 21, 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 

0021361501 o desdobramento do Lote 07 Quadra 21, 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-1-33.783 em 27 de maio de 2015, de propriedade de OTACILIO 

SANTOS DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 847.833.201-44. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

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

lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4190.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

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

parte do mesmo lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 

03, 04 e 05, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0202.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 352/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 38, 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 

0012631501 o desdobramento do Lote 23 Quadra 38, com área total de 

353,27 m² (trezentos e cinquenta e três metros quadrados e vinte e sete 

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 e R-2-18.242 em 27 de dezembro de 2004, de propriedade de 

IMOBILÁRIA 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/23-A – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 19; 29,26 metros do lado direito com o lote nº 24; 29,43 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, perfazendo 

uma área total de 176,15 m² (cento e setenta e seis metros quadrados e 

quinze centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7605.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 19; 29,43 metros do lado direito com parte do mesmo lote 

nº 23; 29,61 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, perfazendo uma 

área total de 177,12 m² (cento e setenta e sete metros quadrados e doze 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.39.300.1238.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 353/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 43, 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 

0009571501 o desdobramento do Lote 03 Quadra 43, com área total de 

398,27 m² (trezentos e noventa e oito metros quadrados e vinte e sete 

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 e R-2-18.242 em 27 de dezembro de 2004, de propriedade de 

IMOBILÁRIA 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 Hermantino Vieira de 

Souza; 6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 33,37 metros do lado direito 

com o lote nº 02; 33,18 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 03, perfazendo uma área total de 199,73 m² (cento e noventa e 

nove metros quadrados e setenta e três centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.006.8499.001. 

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

Souza; 6,0 metros de fundo com o lote nº 08; 33,18 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 03; 33,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 04, perfazendo uma área total de 198,54 m² (cento e noventa e oito 

metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.006.6687.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 354/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 22, 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 

0023241501 o desdobramento do Lote 20 Quadra 22, 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/20-A – 6,0 metros de frente para a Rua Monteiro Lobato; 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 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.06.800.1023.001. 

Lote P/20-B – 6,0 metros de frente para a Rua Monteiro Lobato; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 20; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6954.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 355/2015 

Substitui membros representantes do Conselho Municipal de Habitação. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe são conferidas a Lei 
Orgânica do Município de Barreiras e considerando o Art. 7º §1º da Lei 789 de 09-01-2008, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam substituídos membros do CONSELHO DE HABITAÇÃO GOVERNAMENTAL: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

Titular: Reginaldo Ivo Marinho César 

 

Procuradoria Geral do Município de Barreiras: 

Suplente: Wagner Barbosa Pamplona 

 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social: 

Suplente: Sylvana Nogueira 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

Titular: José Leonardo Vanderlei Carvalho 

Suplente: Ronaldo Ursulino dos Santos  

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

Associação de Produtores Nova Canaã: 

Titular: Elizio Oliveira Queiroz 

Suplente: João Carlos Marques Ferreira 

 

Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia: 

Titular: Odilon Santos de Oliveira 

Suplente: Jailton João da Silva 

 

Clube dos Dirigentes Lojistas-CDL 

Titular: Benedita Tadeu Campos 

Suplente: Frederico Nobrega 

 

Universidade do Estado da Bahia-UNEB: 

Titular: Ana Maria Coelho de Barros 

 

Diocese de Barreiras: 

Titular: João Batista Magalhães 

Suplente: Martim Mayr 

 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 16 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 

25/05/2015 02.00.002.7663.001 ADÃO FERREIRA SOBRINHO 039.022.931/87 00055/2015 00311/2015 

25/05/2015 02.00.003.8945.001 ANTONIA BARROZO VIANA 179.362.255/87 00335/2015 00288/2015 

25/05/2015 02.00.300.0232.003 NELICE M. S. DOS SANTOS 147.418.905/97 003396/2015 00290/2015 

26/06/2015 01.00.005.4124.001 JOSÉ TAVARES DA SILVA 163.640.068/09 00340/2015 00294/2015 

26/06/2015 01.00.002.0962.001 RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG 808.850.045/15 00334/2015 00295/2015 

12/05/2015 01.00.001.4483.001 MARIA H. DE OLIVEIRA MATOS 243.936.225/53 00349/2015 00299/2015 

25/05/2015 01.00.001.5922.001 CLEBER ROCHA DOS SANTOS 917.453.225/15 00357/2015 00305/2015 

12/05/2015 01.00.000.2511.001 ALBERTO ARAÚJO FILHO 190.910.105/25 00359/2015 00306/2015 

12/05/2015 01.00.000.2511.001 ALBERTO ARAÚJO FILHO 190.910.105/25 00359/2015 00328/2015 

29/05/2015 01.00.002.0210.001 HELENA MATUYO ISHIDA SATO E JORGE MITUO SATO 488.610.149/68 00396/2015 00310/2015 

29/05/2015 01.00.002.0210.001 HELENA MATUYO ISHIDA SATO E JORGE MITUO SATO 488.610.149/68 00396/2015 00363/2015 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 16 de Julho de 2015. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014

 

 

 

 

 

 

 

 


