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DECRETO Nº 385/2015 

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 Patrícia Lopes de Oliveira Bento, 

para provimento do Cargo em Comissão de Gerente de Posto, símbolo 

NH7, lotado na Secretaria de Saúde. 

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 agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 386/2015 

Nomeia para cargo de Direção de Escola da Rede Municipal de 

Ensino. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014 e de acordo com a Lei 767/2007, art. 48 §6ºe §9º. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Ângela da Silva Dillenberg, para 

provimento do Cargo de Diretor do Centro Educacional Tarcilo Vieira de 

Melo, 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, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 387/2015 

Nomeia Secretário Escolar da Rede Municipal de Educação. 

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. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado o senhor Gilmar do Nascimento Conceição para 

o cargo de Secretário Escolar da Escola Municipal Santa Luzia-

Sangueira, lotado 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 - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 10 de abril de 

2015. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 388/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 27 e 28 da Quadra 07, do 

Loteamento São Miguel. 

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 
0020361501 os desdobramentos dos Lotes 27 e 28, Quadra 07, com 
área total de 720,0 m² (setecentos e vinte metros quadrados) do 
Loteamento São Miguel, 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-1-33.279 em 23 de fevereiro de 2015, 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/27 e 28-A – 10,0 metros de frente para a Rua Clériston Andrade; 
10,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 27; 42,0 metros do 
lado direito com os lotes nº 25 e 26; 42,0 metros do lado esquerdo com 
os lotes nº 31, 32, 33 e 34, perfazendo uma área total de 420,0 m² 
(quatrocentos e vinte metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
01.00.006.0784.001. 

Lote P/27-B – 10,0 metros de frente para a Rua Bartolomeu Bueno; 10,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 27; 30,0 metros do lado 

direito com os lotes nº 29, 30 e 31; 30,0 metros do lado esquerdo com o 

lote nº 25, perfazendo uma área total de 300,0 m² (trezentos metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.11.200.0358.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 389/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra F, do Loteamento 

Antônio Geraldo. 

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 

0026091501 o desdobramento do Lote 06, Quadra F, com área total de 

477,0 m² (quatrocentos e setenta e sete metros quadrados) do 

Loteamento Antônio Geraldo, 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-2-19.941 em 28 de maio de 2015, de 

propriedade de ANDREA DIAS DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 

939.977.875-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 7,75 metros de frente para a Rua Perdizes; 3,02 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,81 metros do lado direito com os lotes nº 01, 

02 e 03; 31,04 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 165,69 m² (cento e sessenta e cinco 

metros quadrados e sessenta e nove centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 02.03.400.0121.001. 

Lote P/06-B – 10,0 metros de frente para a Rua Perdizes; 10,0 metros de 

fundo com parte do mesmo lote nº 07; 31,04 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 06; 30,86 metros do lado esquerdo com o lote nº 

08, perfazendo uma área total de 306,21 m² (trezentos e seis metros 

quadrados e vinte e um centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.5605.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 390/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 01 e 02 da Quadra 16, 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 

0024261501 os desdobramentos dos Lotes 01 e 02, Quadra 16, com 

área total de 720,0 m² (setecentos e vinte 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-3-5575 em 18 de abril de 2000, 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: 

Lotes P/01 e 02-A – 15,0 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 

15,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado direito com 

parte dos mesmos lotes nº 01 e 02; 24,0 metros do lado esquerdo com a 

Rua Wilson Batista, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.7314.001. 

Lotes P/01 e 02-B – 15,0 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 

15,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado direito com o 

lote nº 06; 24,0 metros do lado esquerdo com parte dos mesmos lotes nº 

01 e 02, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7312.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 391/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 06, 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 
0026131501 o desdobramento do Lote 13, Quadra 06, 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-
19.744 em 24 de julho de 2007, 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: 

Lotes P/13-A – 5,0 metros de frente para a Rua São Marcos; 5,0 metros 
de fundo com o lote nº 12; 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 150,0 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7142.001. 

Lotes P/13-B – 5,0 metros de frente para a Rua São Marcos; 5,0 metros 
de fundo com o lote nº 12; 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 150,0 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7563.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 392/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 06, do Loteamento 

São Paulo. 

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 

0025021501 o desdobramento do Lote 14, Quadra 06, com área total de 

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

Paulo, 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-1-887 em 07 de fevereiro de 1977 e AV-2-887 em 03 de novembro de 

1995, de propriedade de A FIRMA SÃO ROBERTO IMOBILIÁRIA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.063.284/0001-07. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lotes P/14-A – 6,0 metros de frente para a Tv. Maximino Rego; 6,0 
metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com o lote 
nº 16; 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 01.00.006.0074.001. 

Lotes P/14-B – 6,0 metros de frente para a Tv. Maximino Rego; 6,0 
metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7552.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 393/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 46 da Quadra 33, do Loteamento 

Santa Luzia 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 
0017441501 o desdobramento do Lote 46, Quadra 33, com área total de 
275,0 m² (duzentos e setenta e cinco metros quadrados) do Loteamento 
Santa Luzia III, 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-1-17.984 em 01 de abril de 2003, de propriedade de JOAQUIM 
DOMINGUES DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 088.924.315-87. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/46-A – 13,50 metros de frente para a Rua Joaquim Nabuco; 13,50 
metros de fundo com o lote nº 45; 11,0 metros do lado direito com a Rua 
Coelho Neto; 11,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 
46, perfazendo uma área total de 148,50 m² (cento e quarenta e oito 
metros quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.00.001.1866.001. 

Lote P/46-B – 11,50 metros de frente para a Rua Joaquim Nabuco; 11,50 
metros de fundo com o lote nº 45; 11,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 46; 11,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 23, 
perfazendo uma área total de 126,50 m² (cento e vinte e seis metros 
quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 
01.17.800.0457.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


