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DECRETO Nº 471/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 33, 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 

0028841501 o desdobramento do Lote 16, Quadra 33, 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-1-27.341 em 30 de janeiro de 2013 e AV-3-27.341 em 21 de 

julho de 2015, de propriedade de CARMEM MARQUES PEREIRA DA 

COSTA E SILVA inscrito no CPF sob o n° 508.888.035-91. 

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 da Alegria; 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 02.26.100.0324.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com a outra 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 02.26.100.0320.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 472/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 33, 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 

0028071501 o desdobramento do Lote 18, Quadra 33, 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-1-27.342 em 30 de janeiro de 2013 e AV-3-27.342 em 03 de 

junho de 2015, de propriedade de CARMEM MARQUES PEREIRA DA 

COSTA E SILVA inscrito no CPF sob o n° 508.888.035-91. 

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 da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 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 02.26.100.0312.001. 

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

fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

mesmo lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.26.100.0306.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 473/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 33, 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 
0028081501 o desdobramento do Lote 20, Quadra 33, 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-1-29.267 em 05 de abril de 2013 e AV-3-29.267 em 03 de junho 
de 2015, de propriedade de CARMEM MARQUES PEREIRA DA COSTA 
E SILVA inscrito no CPF sob o n° 508.888.035-91. 

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 da Alegria; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 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 02.26.100.0300.001. 

Lote P/20-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
mesmo lote nº 20; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.26.100.0296.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 474/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 01, 03 e 05 da Quadra K, do 
Loteamento Parque Lacerda. 

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 
0029861501 os desdobramentos dos Lotes 01, 03 e 05, Quadra K, com 
área total de 1440,0 m² (um mil e quatrocentos e quarenta metros 
quadrados) do Loteamento Parque Lacerda, 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-1-33.236 em 06 de fevereiro 
de 2015 e AV-2-33.236 em 06 de fevereiro de 2015, de propriedade de 
GILSON SERAFIM PORTO inscrito no CPF sob o n° 927.967.705-59. 

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

Lotes P/01, 03 e 05-A – 20,0 metros de frente para a Rua Nossa Senhora 
da Conceição; 20,0 metros de fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do 

lado direito com a Rua dos Palmares; 36,0 metros do lado esquerdo com 
parte dos lotes nº 01, 03 e 05, perfazendo uma área total de 720,0 m² 
(setecentos e vinte metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
01.00.000.7685.001. 

Lotes P/01, 03 e 05-B – 20,0 metros de frente para a Rua Nossa Senhora 
da Conceição; 20,0 metros de fundo com o lote nº 07; 36,0 metros do 
lado direito com a outra parte dos lotes nº 01, 03 e 05; 36,0 metros do 
lado esquerdo com os lotes nº 02, 04 e 06, perfazendo uma área total de 
720,0 m² (setecentos e vinte metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
01.14.000.0178.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 475/2015 

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 nomeado o senhor Augusto Antônio Silva Brito, para 
provimento do Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, 
lotado na Controladoria. 

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 agosto 
de 2015. 

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

GABINETE DO PREFEITO – Em 29 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 170/2015 PUBLICAÇÃO EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 06 DE MARÇO DE 2015. 

Onde se lê:  

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Eliane Santos da Silva, para 

provimento do Cargo de Vice Diretor do Centro Comunitário São Pedro, 

lotada na Secretaria de Educação. 

Leia-se:  

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Eliene Santos da Silva, para 

provimento do Cargo de Vice Diretor do Centro Comunitário São Pedro, 

lotada na Secretaria de Educação. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

Pelo presente Edital ficam os contribuintes abaixo listados notificados da lavratura de Termos Complementares de Autos de Infração de contribuinte 

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. 

 

I.M RAZÃO SOCIAL TERMO COMPLEMENTAR AO 
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

3438 KAELLEKAR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 
LTDA 

00798/2010 

2490 BOMDIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE 
DERIVADOS DE PETROLEO 

00846/2010 

3559 SANTOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA 00260/2011 

 

Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 29 de Setembro de 2015. 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda 

Decreto nº 16/2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


