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PORTARIA GAB. Nº 026/2015                                                                                                      

Exonera, a pedido, a servidora Marilda Bastos do Nascimento 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 Marilda Bastos do 

Nascimento, Cargo de Assistente Social V, matrícula 4865, 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 Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 03 de maio de 

2015. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

Gabinete do Prefeito – Em 28 de julho de 2015 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 372/2015 

Exonera, a pedido, do cargo de Diretor de Escola da Rede Municipal 

de Ensino de Barreiras/BA. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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, na forma da Lei nº 

767/2007. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, do Cargo de Diretor do Centro 

Educacional Tarcilo Vieira de Melo, o servidor Raimundo Santana dos 

Santos, lotado na 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, 28 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 373/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 14 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 

0025071501 o desdobramento do Lote 14 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 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/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0099.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 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 16, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0105.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 374/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 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 

0025081501 o desdobramento do Lote 16 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 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/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 16, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0111.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 16; 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 02.55.400.0117.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 375/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 35, 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 

0025641501 o desdobramento do Lote 16 Quadra 35, 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/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua Maria do Socorro Moura 

Chagas; 6,0 metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 16, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.200.0117.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua Maria do Socorro Moura 

Chagas; 6,0 metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 16; 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 01.00.005.1709.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 376/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 04 e 05 da Quadra 36, 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 - Ficam aprovados de acordo o processo administrativo nº 

0023651501 os desdobramentos dos Lotes 04 e 05, Quadra 36, com 

área total de 792,0 m² (setecentos e noventa e dois metros quadrados) 

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 

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/04 e 05-A – 11,0 metros de frente para a Rua Carlos Drumond de 

Andrade; 11,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado 

direito com a Rua João Baptista Figueiredo; 24,0 metros do lado 

esquerdo com parte dos mesmos lotes nº 04 e 05, perfazendo uma área 

total de 264,0 m² (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.51.500.0412.001. 

Lote P/04 e 05-B – 11,0 metros de frente para a Rua Carlos Drumond de 

Andrade; 11,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado 

direito com parte dos mesmos lotes nº 04 e 05; 24,0 metros do lado 

esquerdo com parte dos mesmos lotes nº 04 e 05, perfazendo uma área 

total de 264,0 m² (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.006.6942.001. 

Lote P/04 e 05-C – 11,0 metros de frente para a Rua Carlos Drumond de 

Andrade; 11,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado 

direito com parte dos mesmos lotes nº 04 e 05; 24,0 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 07, perfazendo uma área total de 264,0 m² 

(duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) – inscrição imobiliária 

nº 01.00.006.6941.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 377/2015 

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

São Pedro. 

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 

0025951501 o desdobramento do Lote 17 Quadra F, com área total de 

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

Pedro, 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-2-48.116 em 02 de junho de 2015, de propriedade de AGRIPINO 

PEREIRA DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 114.462.501-72 e 

VALDECY FRANCISCA DOS SANTOS LIMA inscrito no CPF sob o n° 

384.884.501-68. 

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 Senhor do Bonfim; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 14; 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 04.07.900.0423.001. 

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

metros de fundo com o lote nº 14; 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 02.00.003.3430.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 378/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 18, 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 

0021931501 o desdobramento do Lote 04 Quadra 18, 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-1-10.138 em 03 de abril de 2008, 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/04-A – 5,0 metros de frente para a Rua Margarida; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.00.004.0745.001. 

Lote P/04-B – 7,0 metros de frente para a Rua Margarida; 7,0 metros de 

fundo com o lote nº 09; 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 210,0 m² (duzentos e dez metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.00.006.7498.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 379/2015 

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 Milena Sobreira Benevides Galvão, 

para provimento do Cargo em Comissão de Assessor Jurídico II, símbolo 

NH5, lotada na Procuradoria. 

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 01 de junho de 

2015. 

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

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 28 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

EDITAL 

(AUDIÊNCIA PÚBLICA) 

O Município de Barreiras – Estado da Bahia, torna público que, em 

atendimento ao artigo 39 da Lei Federal nº 8.666/93, fará realizar 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, no dia 13 de agosto de 2015, às 09h00, no 

Palácio das Artes, situada a Praça Castro Alves, Barreiras/Bahia, para 

apresentação do Produto Final – III do PLANO LOCAL DE 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PLHIS com a sistematização 

dos dados coletados nas pré-audiências e audiências realizadas na zona 

urbana de Barreiras e informações técnicas relativas a habitação e 

infraestrutura urbana. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS está sendo 

desenvolvido de acordo com as orientações da Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades, é um instrumento político 

administrativo da Prefeitura de Barreiras, requisito para o enquadramento 

do município no Sistema e no Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – SNHIS e FNHIS. 

A audiência será coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Obras de forma integrada com a Coordenação de Habitação da 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social. 

 

 
Barreiras - Bahia, em 28 de Julho de 2015. 

 
Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 
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PORTARIA Nº 015 DE 28 de JULHO DE 2015 

Instaura Processo Administrativo e dá outras providências. 

A SECRETÁRIA MUNICPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO,  

A utilização indevida e irregular na noite de 26 de Julho de 2015, de bem público pertencente ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU/Barreiras, para fim exclusivamente pessoal, por parte do servidor público concursado G.F.deO., matrícula 39231 e demais pessoas envolvidas, 

em especial J.A. C. ocupante do cargo de Assistente Administrativo a serviço no Fundo Municipal de Saúde;   

A ampla divulgação do fato na rede mundial de computadores por meio de sites, redes sociais, blogs e aplicativos móveis, da falta grave praticada 

pelos envolvidos supramencionados; 

Ainda, o poder-dever da Administração Pública de apurar e reprimir os fatos ocorridos durante o exercício da função pública, as quais estão imputadas; 

REVOLVE: 

Art. 1º- Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO diante das irregularidades praticadas pelo servidor concursado G.F.deO., 

matrícula 39231, admissão 13/05/2010 e demais pessoas envolvidas, em especial J.A.C. ocupante do cargo de Assistente Administrativo a serviço no 

Fundo Municipal de Saúde, que uma vez confirmadas, podendo após a conclusão dos trabalhos ser aplicadas as medidas previstas no art. 132, incisos 

I, II, III, IV e V, combinado com os arts. 133, 134, 135, 136 e 137 todos da Lei Municipal nº 617/2003, bem como as demais infrações conexas que 

emergirem no decorrer dos trabalhos. 

 
Art. 2º- Deliberar que tal PROCESSO ADMINISTRATIVO, por sua natureza administrativa, será assegurado aos indiciados o direito ao contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos da Constituição Federal. 
 
Artº 3º - Fica a Comissão do PROCESSO ADMINISTRATIVO composta dos seguintes servidores: 

 I – Titulares: 

 Maria Madalena de S. Matos Torres, Mat. 2505- Presidente 

 Mônica da Costa de Oliveira, Mat. 11501 – Secretária 

 Terezinha Bispo dos Santos, Mat. 10992 – Membro 

 II- Suplentes: 

Paulo Aldrin Passos Costa – Mat. nº 4201 – Suplente de Presidente  

Rosânia Lopes Borges Arruda, Mat. 11330 – Suplente de Secretária  

Juliana de Souza da Paixão – Mat. nº 11326 – Suplente 

Art. 4º- A Comissão ora nomeada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 

dando ciência dos mesmos à Administração Municipal, podendo ser prorrogado, para conclusão do Processo Administrativo, devendo observar as 

disposições contidas na Legislação Municipal aplicável a espécie. 

Art. 5º- Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 

colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.  

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 28 de julho de 2015. 

 

Regina Rocha Figueiredo Nogueira  

- Secretária Municipal de Saúde - 
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