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DECRETO Nº 427/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 17, 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 

0030081501 o desdobramento do Lote 16, Quadra 17, 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-1-32.221 em 27 de maio de 2014, de 

propriedade de JOEL BRITO SOBRINHO inscrito no CPF sob o n° 

408.672.775-72. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 5,0 metros de frente para a Rua Bartolomeu de Souza 

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 18; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 16, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.600.0171.001. 

Lote P/16-B – 5,0 metros de frente para a Rua Bartolomeu de Souza 

Oliveira; 5,0 metros de fundo com o lote nº 15; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 16; 25,0 metros do lado esquerdo com parte 

do mesmo lote nº 14, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e 

vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.1523.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 428/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra S, 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 

0029761501 o desdobramento do Lote 17, Quadra S, 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-1-34.022 em 29 de julho de 2015, de 

propriedade de EBERT DE OLIVEIRA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

113.315.886-26. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 18; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 19; 36,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6346.001. 

Lote P/17-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 18; 36,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 17; 25,0 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 01.13.500.0698.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 429/2015 

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

Leopoldina Castro. 

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 

0029041501 o desdobramento do Lote 03, Quadra F, com área total de 

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

Castro, 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-1-34.007 em 24 de julho de 2015, de propriedade de TEINY REGINA 

SALES SPIES inscrito no CPF sob o n° 972.692.985-72. 

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 Firmino Laurindo dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com Área Pública Municipal; 30,0 metros do 

lado direito com o lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra 

parte do lote nº 03, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.29.300.0031.001. 

Lote P/03-B – 5,0 metros de frente para a Rua Firmino Laurindo dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com Área Pública Municipal; 30,0 metros do 

lado direito com a outra parte do lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 04, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6345.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 430/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 35, 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 

0029131501 o desdobramento do Lote 04, Quadra 35, com área total de 

254,91 m² (duzentos e cinquenta e quatro metros quadrados e noventa e 

um centímetros) 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-1-34.025 em 30 de julho de 

2015, de propriedade de JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA inscrito no CPF 

sob o n° 161.280.105-63. 

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 Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 21,22 metros do lado 

direito com o lote nº 05; 21,24 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 04, perfazendo uma área total de 127,41 m² (cento e vinte 

e sete metros quadrados e quarenta e um centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.5076.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 21,24 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 04; 21,26 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 03, perfazendo uma área total de 127,50 m² (cento e vinte e 

sete metros quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.500.1226.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 431/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 11, 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 

0029291501 o desdobramento do Lote 03, Quadra 11, com área total de 

420,0 m² (quatrocentos e vinte 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-1-1387 em 25 de novembro de 1977 e AV-3-1387 em 26 de 

abril de 1994, de propriedade de AGROPECUÁRIA JC LTDA inscrito no 

CNPJ sob o n° 86.795.607/0001-50. 

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 Av. José Bonifácio; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 04; 35,0 metros do lado direito com o lote nº 01; 

35,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 210,0 m² (duzentos e dez metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.02.700.2203.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Av. José Bonifácio; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 04; 35,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 03; 35,0 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 01.00.000.2497.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 432/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra S, 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 

0028801501 o desdobramento do Lote 15, Quadra S, 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-1-34.021 em 29 de julho de 2015, de 

propriedade de ANTONIO ROGÉRIO FIGUEIREDO DA COSTA inscrito 

no CPF sob o n° 908.250.805-25. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 16; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 36,0 

metros do lado esquerdo com parte do lote nº 15, perfazendo uma área 

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

imobiliária nº 01.00.005.6345.001. 

Lote P/15-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 16; 36,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 15; 36,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.13.500.0688.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMA Nº 089, de 26 de Agosto de 2015. 

“Constitui e nomeia Comissão para instruir Processo 
Administrativo, com a finalidade de apurar as responsabilidades 
administrativas dos autores da suposta adulteração de documento 
público, qual seja o Protocolo do Sistema de Licenciamento 
Ambiental inserido nos autos do processo nº 
2014.000385/TEC/LS.0034, dentro da Legislação Ambiental na esfera 
Federal, Estadual e Municipal, em especial ao Código Ambiental 
Municipal, sem prejuízo da apuração de eventuais crimes praticados 
em face da Administração Pública Municipal.   
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARREIRAS, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 

fundamento na recomendação da Procuradoria Geral do Município 

exarada por meio do Ofício PGM/AR/RB nº 442/2014 e, 

 

CONSIDERANDO o quantum verificado pela Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente - SEMMA, diante da adulteração de Protocolo do Sistema 

de Licenciamento Ambiental da SEMMA; 

 

CONSIDERANDO que a adulteração do documento público gerou 

transtornos à Administração Pública Municipal e seus representantes, 

além de dúvidas quanto à capacidade destes; 

 

CONSIDERANDO, o fato de que em 05 de agosto de 2014, o sócio-

proprietário da empresa encaminhou ofício a SEMMA requerendo uma 

manifestação apta a justificar junto à ANP – Agencia Nacional do 

Petróleo uma prorrogação do prazo de apresentação da Licença 

Ambiental, fato que gera dúvidas quanto à intenção dos representantes 

do estabelecimento que formaram o Processo de Licenciamento apenas 

em 01 de agosto de 2014, ou seja, há 04 (quatro) dias após requererem 

a justificativa supracitada e juntando ao requerimento o protocolo 

supostamente; 

 

CONSIDERANDO ainda, que é poder-dever da Administração Pública no 

exercício do controle de legalidade adotar atos e medidas administrativas 

aptas a apurar a ocorrência ou não de irregularidades no âmbito da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,        

 

CONSIDERANDO por fim, a recomendação da Procuradoria Geral do 

Município externada pelo Ofício PGM/AR/RB nº 442/2014, que orientou a 

abertura de processo administrativo com objetivo de verificar as 

responsabilidades administrativas dos autores da suposta adulteração de 

documento público,        

        

RESOLVE: 

 

Artº 1º - Fica designada a Comissão de Processo Administrativo, para 

proceder à apuração dos fatos narrados no art. 2º do presente ato, sendo 

composta dos seguintes membros:  

 

I – Como titulares: 

Valmir Dâmaso de Almeida Júnior - Decreto Nº203/2014 - Presidente; 

Evaristo Cardoso de Carvalho - Matrícula Nº40.582 – Membro;  

Nathalie de Carvalho Xavier  - Matrícula Nº10.352 – Membro. 

 

II - Como suplentes: 

Claudionor Almeida de Carvalho – Decreto Nº 033/2015; 

Douglas Maciel Souza Guimarães – Matrícula Nº 4.305;  

Rebata Cristina da Silva Costa Dâmaso – Matrícula Nº 10.845. 

 

Art. 2º- Constitui objeto do Processo Administrativo, apurar as 

responsabilidades administrativas dos autores da suposta adulteração de 

documento público, qual seja adulteração do Protocolo do Sistema de 

Licenciamento Ambiental inserido nos autos do processo 

nº2014.000385/TEC/LS-0034, dentro da Legislação Ambiental na esfera 

Federal, Estadual e Municipal, em especial ao Código Ambiental 

Municipal, sem prejuízo da apuração de eventuais crimes praticados em 

face da Administração Pública Municipal. 

 

Art. 3º - Esta Comissão tem prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos, 

devendo observar as disposições contidas na legislação municipal e 

Federal aplicável à espécie.  

 

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

 

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

 

Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente, 26 de Agosto de 

2015. 

 

Nailton Sousa Almeida 

- Secretário Municipal de Meio Ambiente - 


