
 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 016                                                                                                                                                                          
Nomeia Terapeuta Ocupacional  

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições 
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da 
mesma Lei e atendendo o disposto no Art. 6º e Art. 10º, ambos da 
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do 
Município de Barreiras, resolve:                                                                                                                                                                         

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Terapeuta 
Ocupacional, a Srª Lilian Carlos de Souza Nogueira, aprovada no 
concurso público sob a inscrição nº 0300064, em cumprimento à 
decisão judicial, proferida nos autos do mandado de segurança nº 
0002541-08.2012.8.05.0022. 

Art. 2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) 
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria. 

Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito - Em 22 de março de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte e dois dias do mês de março de 2013, frente ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Antônio 
Henrique de Souza Moreira, toma posse no Cargo do Concurso 
Público de Provimento efetivo para a categoria de Terapeuta 
Ocupacional, homologado no Diário Oficial do Município de 
Barreiras, nº 686 de 12 de maio de 2008, a Srª Lilian Carlos de 
Souza Nogueira, CPF 004.705.645-20, RG 11349508 02 SSP/BA, 
filha de Wilson Pereira de Souza e Eronita Ferreira de Souza, 
oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e 
deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, 
assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos 
princípios norteadores da administração pública, bem como 
obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas 
pelos poderes competentes, sendo declarada Empossada pelo 
Exmo. Srº Prefeito Municipal. A empossada apresenta em anexo a 
sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de 
Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para constar, foi 
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, 
Antônio Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por duas 
testemunhas. 

Barreiras, 22 de março de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Lilian Carlos de Souza Nogueira 

Empossada 

 

Licença nº 002/2013 

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, obedecidas as disposições constantes na Portaria n° 
266, de 10 de Julho de 2008 e 263, de 10 de Julho de 2008, do 
Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral - 
DNPM, resolve:  

Autorizar a empresa LGD de Queiroz - ME, cujo o nome fantasia é 
Mineração Victória, inscrita no CNPJ sob o nº 03.521.751/0001-41, 
com endereço no Povoado do Cantinho do Senhor dos Aflitos, s/n, 
zona rural, neste Município de Barreiras - Bahia, CEP: 47.800-160, a 
extrair a substância mineral Areia, pelo período de 03 (três) anos, a 
partir da presente data, em uma área de 50,00 ha (cinquenta 
hectares), situada na Fazenda Itans, situada na zona rural do 
município de Barreiras – BA, Coordenadas Geográficas: S 
12º03’34.890” / W 44º57’45.610”, de propriedade do Sr. César Lopes 
Farias, portador do CPF n° 388.070.505-44, não obstante, devendo 
efetuar a devida regularização ambiental da atividade junto ao órgão 
ambiental competente, Conforme memorial descritivo em anexo: 

Gabinete do Prefeito - Em 25 de março de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

Ponto de Amarração Coincidente com o Primeiro Vértice Cuja as 
Coordenadas são: 

Latitude:     S 12°03'34,890”       

Longitude: W 44°57'45,610 ” 

Segundo ao Décimo Primeiro Vértice denominados de Marco (M) 
Conforme Coordenadas da tabela abaixo: 

M. 02 12°03'02,780” 44°57'45,610” 

M. 03 12°03'02,780” 44°56'51,270” 

M. 04 12°03'02,780” 44°56'45,120” 

M. 05 12°02'52,490” 44°56'45,120” 



 

 

 

M. 06 12°02'52,490” 44°56'51,270” 

M. 07 12°03'02,620” 44°56'51,270” 

M. 08 12°03'02,620” 44°57'45,610” 

M. 09 12°03'02,620” 44°57'59,970” 

M. 10 12°03'34,890” 44°57'59,970” 

M. 11 12°03'34,890” 44°57'45,610” 

 

Gabinete do Prefeito – Em 25 de março de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 311/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 33, 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 
0002431301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 33 com área 
total de 300,0 m² (trezentos e 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-1-19.031 em 31 de outubro de 2005, de 
propriedade de MARIA DE FÁTIMA MARTINS FIGUEIREDO, 
inscrito no CPF sob o n° 204.158.695-87. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da 
aprovação do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 5,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 5,0 metros 
de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com os lotes 
nº 01, 02 e 03; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 
lote nº 06, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e 
cinquenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
02.41.100.0033.001. 

Lote P/06-B – 5,0 metros de frente para Rua do Ingá; 5,0metros de 
fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do 
mesmo lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote 08, 
perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9202.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 312/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 11, 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 
0001821301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 11 com área 
total de 348,0 m² (trezentos e 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 e 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 do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Libertação; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 06; 29,20 metros do lado direito com o lote nº 
01; 29,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do mesmo lote 
nº 02, perfazendo uma área total de 174,00 m² (cento e setenta e 
quatro metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
02.16.200.0669.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para Rua Libertação; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 06; 29,0 metros do lado direito com a outra 
parte do lote nº 02; 28,80 metros do lado esquerdo com o lote 03, 
perfazendo uma área total de 174,0 m² (cento e setenta e quatro 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7045.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 25 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 


