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DECRETO Nº 455/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 42 da Quadra G, 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 

0029111501 o desdobramento do Lote 42, Quadra G, 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-2-27.382 em 23 de abril de 2013, 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/42-A – 5,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 41; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 40; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 42, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.27.600.1415.001. 

Lote P/42-B – 5,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 41; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do mesmo lote nº 42; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6082.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 456/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 08, 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 

0030111501 o desdobramento do Lote 04, Quadra 08, 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-1-34.272 em 11 de agosto de 2015, de 

propriedade de JOACIR BATISTA DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o 

n° 582.264.605-06. 

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 Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 06; 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 01.00.006.1875.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 06; 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 01.42.300.0342.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 457/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 18, 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 

0031581501 o desdobramento do Lote 18, Quadra 18, 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-2-20.907 em 25 de agosto de 2015, de 

propriedade de LUIZ CLAUDIO ALVES CARNEIRO inscrito no CPF sob 

o n° 866.969.985-00. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua São Diogo; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.12.900.0541.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua São Diogo; 6,0 metros de 

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

lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6137.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 458/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 19 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 

0031201501 o desdobramento do Lote 19, 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-1-34.238 em 04 de agosto de 2015, de 

propriedade de ELIAS ANTONIO DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

446.040.336-68. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 20; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 21; 36,0 

metros do lado esquerdo com a parte do mesmo lote nº 19, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6347.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Rua Blumenau; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 20; 36,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 19; 25,0 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 01.13.500.0706.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 459/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 12, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0030611501 o desdobramento do Lote 04, Quadra 12, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória, 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-1-23.648 em 21 de julho de 2015, de propriedade de ANA 

LUCIA DE MACEDO MENA BARRETO SILVEIRA inscrito no CPF sob o 

n° 615.198.470-68. 

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 das Acácias; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.400.0362.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com a outra parte 

do mesmo lote nº 04; 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 01.49.400.0358.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 460/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 07, 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 

0028951501 o desdobramento do Lote 05, Quadra 07, com área total de 

300,0 m² (trezentos 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-

33.953 em 14 de julho de 2015, de propriedade de ANA LUCIA DE 

SOUZA DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 433.047.705-00. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 10,0 metros de frente para a Rua Hermantino Vieira de 

Souza; 10,0 metros de fundo com a outra parte do lote nº 05; 13,0 metros 

do lado direito com o lote nº 04; 13,0 metros do lado esquerdo com a Rua 

João Pereira de Souza, perfazendo uma área total de 130,0 m² (cento e 

trinta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6674.001. 

Lote P/05-B – 17,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

17,0 metros de fundo com o lote nº 04; 10,0 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 05; 10,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 170,0 m² (cento e setenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0464.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 461/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 09 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 

0030441501 o desdobramento do Lote 09, Quadra 35, 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-1-34.237 em 04 de agosto de 2015, de propriedade de BRENO 

MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 11; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9204.001. 

Lote P/09-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau Brasil; 6,0 metros 

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0042.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 462/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 67, 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 

0029561501 o desdobramento do Lote 11, Quadra 67, 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-3-27.460 em 28 de julho 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/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 14, 

15 e 16; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.0126.001. 

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

de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do mesmo lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.0863.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 463/2015 

Designa representantes para o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
e dá outras providências. 
 
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-Bahia, e as Leis nº 188/1993, 408/1998, 541/2001, 893/2010 e 

902/2010 e,  

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à promoção 

da saúde, redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação. 

 

CONSIDERANDO a integralidade de serviços de saúde, buscando 

promoção da saúde em toda rede municipal, diminuindo as taxas de 

mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida. 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saúde promoverá como 

órgão colegiado deliberativo e representativo, debates estimulando a 

participação comunitária, visando prioritariamente, a melhoria de serviços 

de saúde no município.  

 

CONSIDERANDO o resultado do processo de habilitação de entidades 

para escolha dos segmentos e representantes titulares e suplentes do 

Conselho Municipal de Saúde, conforme estabelecem os Atos publicados 

nos Diários Oficiais nº 2032, de 10 de julho de 2015 e nº 2051, de 06 de 

agosto de 2015. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º- Ficam designados os membros titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Saúde para o mandato de 02 (dois) anos:  
 
 
- Representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde, a nível 

do município. 

1- Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Bairro Vila 

Brasil 

Titular: André Alves de Oliveira 

Suplente: Edivânia Baraúna dos Santos 

 

2- Associação de Produtores Rurais Nova Canaã 

Titular: Elizio Oliveira Queiroz 

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE 

Suplente: César Elpídio do Sacramento Almeida 

 

3- Dignivida Promoção da Vida Humana 

Titular: Ruben Oliveira Santos  

Suplente: Selsa Rejane Rocha de Lima 

 

4-  Diocese de Barreiras 

Titular: Noady Beatriz Barreto Paiva 

Suplente: Janicio da Mata Silva 

 

5- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras-STR 

Titular: Anailde da Cruz Ribeiro Barreto 

Suplente: Adarci de Souza Santos 

 

6-   Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB 

Titular: Marlus Henrique Queiroz Pereira 

Suplente: Vanessa Cristina Rescia 

 

 

II – Representantes dos segmentos trabalhadores em saúde no 

município: 

 

1- Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Oeste da Bahia-

SIND.OESTE 

Titular: Gilvan Ferreira dos Santos 

Suplente: Cristiane de Almeida Santos Rodrigues 

 

2- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barreiras-

SINDSEMB-Trabalhadores do SUS 

Titular: Ubirajara Marques do Nascimento 

Suplente: Dorismar Bomfim França 

 

3- Conselho Regional de Farmácia da Bahia-CRF 

Titular: Maria Luiza Mascarenhas 

Suplente: Jussileide Neves dos Santos 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

III – Representantes dos segmentos de governo e prestadores de 

serviços de saúde no município: 

 

1- Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde 

Titular: Regina Rocha Figueiredo  Nogueira 

Suplente: Érika Ismerim Seixas Barata 

 

2- Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social/Fundo 

Municipal de Assistência Social 

Titular: Edlene Amorim Ferreira  

Suplente: Edleuza Inês Matutino Amorim 

 

3- Prestadores de Serviços do SUS-COTEFI 

Titular: Altamiro José Frota de Queiroz 

Suplente: Joctelice Santos Teixeira Queiroz 

 

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

 
Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 464/2015 

Designa representantes para o CONSELHO MUNICIPAL DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 
em substituição aos membros representantes de Estudantes da 
Educação Básica Pública e de Pais de Alunos da Educação Básica 
Pública nomeados pelo Decreto nº 244/2015, e dá outras 
providências. 
 
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-Bahia, e  
 
CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Federal nº 11.494 de 20 de 
junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB; 
 
CONSIDERANDO o que preceitua a Lei Municipal nº 771/2007, de 12 de 
setembro de 2007, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
Conselho do FUNDEB;  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 481/2013, de 11 de outubro de 2013, que 
estabelece procedimentos e orientações sobre criação, composição, 
funcionamento e cadastramento do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB junto ao FNDE/MEC. 
 
CONSIDERANDO as Assembleias dos segmentos de Estudantes da 
Educação Básica Pública e de Pais de Alunos da Educação Básica 
Pública. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º- Ficam designados os membros titulares e suplentes do Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB, em substituição aos 

membros representantes de Estudantes da Educação Básica Pública e 

de Pais de Alunos da Educação Básica Pública, nomeados pelo Decreto 

nº 244/2015, publicado no Diário Oficial nº 1974, de 11 de abril de 2015. 

 
I – Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública 
Titular: Joseane Alves Gonçalves 
Suplente: João Victor da Silva Castro Santos 
 
II – Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública 
Titular: Rosania dos Santos Silva 
Suplente: Eliene Ribeiro de Oliveira Silva 
 
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº. 465/2015 

“Concede Licença para Exploração do Serviço de Transporte de 

Passageiros por Táxi, no Município de Barreiras-BA, nos termos da 

Lei Municipal nº 784/2007, e dá outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e, 

CONSIDERANDO o artigo 2º da Lei Municipal nº 784/2007, que 

estabelece o número máximo de táxis licenciados em operação de 149 

(cento e quarenta e nove), até que o município ultrapasse a marca de 

150.000 (cento e cinquenta mil) habitantes; 

CONSIDERANDO que atualmente existem 148 (cento e quarenta e oito) 

alvarás de licença concedidos para exploração do transporte de 

passageiros por táxi em nosso Município; 

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de a Administração Pública 

possibilitar a ampliação da oferta do serviço de transporte de passageiros 

em nosso município, dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei 

Municipal nº 784/2007, 

DECRETA: 

Art. 1º - Concede Licença para Exploração do Serviço de Transporte de 

Passageiros por Táxi, no Município de Barreiras, em favor do Sr. 

WELLINTON FRANCISCO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 

004.711.885-73. 

Art. 2º - Determina a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e 

Transportes, que adote os procedimentos e atos administrativos para a 

emissão do Alvará de Táxi, bem como adote todos os atos de 

fiscalização pertinente à atividade de transporte individual de 

passageiros. 

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 466/2015 

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 da Escola 

Municipal de 1º Grau Povoado Baraúna, o servidor Eduardo da Cunha 

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

 

Gabinete do Prefeito, 17 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 467/2015 

Exonera, a pedido, do cargo de Vice 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 exonerada, a pedido, do Cargo de Vice Diretor do Centro 

Educacional Tarcilo Vieira de Melo, a servidora Francisca Clarice 

Campelo de Souza, 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, 17 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO AO GARANTIA-SAFRA 

 

1ºADERENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/0001-95. 2º ACEITANTE: Estado da Bahia, CNPJ nº 13.937.032/0001-60. 

OBJETO: Firmar parceria entre o Município e o Estado para garantir renda mínima aos agricultores e familiares que, tendo aderido ao Programa 

Garantia-Safra, venham a perder pelo menos 50% (cinquenta por cento) das lavouras de mandioca, milho, feijão, arroz ou algodão do ano agrícola 

2015/2016, reconhecidos pelo Governo Federal na forma do regulamento em municípios que estejam adimplentes com o Fundo de Garantia Safra.  

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Termo de Adesão é da data de sua assinatura até a conclusão das obrigações para o ano agrícola em 

referência. 

DATA E ASSINATURAS: 30 de agosto de 2015 - Antônio Henrique de Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Rui Costa dos Santos (Governador 

do Estado Da Bahia). 

 

 

 

 

 

 


