
 

 

 

DECRETO Nº 366/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 04, 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 

0001941301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 04 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-1-27.224 em 17 de dezembro de 2012, de propriedade de 

ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO, inscrito no CPF sob o n° 

044.417.075-84. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Av. Castelo Branco; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 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 01.16.100.1739.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Av. Castelo Branco; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 05, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.16.100.1743.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 367/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 37, 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 

0002081301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 37 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-2-27.036 em 21 de fevereiro de 2013, de propriedade de MEIRE 

LUCE ANDRADE DOS SANTOS PAMPLONA, inscrito no CPF sob o n° 

807.994.505-53. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0043.001. 

Lote P/08-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote 10, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4703.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 05 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 368/2013 

Exonera a pedido a servidora Bruna Cristiane Carvalho de Oliveira, 

desta Prefeitura Municipal. 

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 exonerada, a pedido, a servidora Bruna Cristiane Carvalho 

de Oliveira, Vice-Diretora da Escola Municipal Antônia Matos de Oliveira, 

da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

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, 05 de abril de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 369/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

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 do art. 47 da 
Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear a senhora Klévia Oliveira dos Santos, para provimento 

do Cargo em Comissão de Vice-Diretora da Escola Municipal Antônia 

Matos de Oliveira, 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, 05 de abril de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

LEI Nº1026/2013, DE 19 DE MARÇO DE 2013.  

EMENTA: Autoriza a Câmara de Vereadores de Barreiras a outorgar 

concessão de uso remunerado, mediante licitação, na modalidade 

de concorrência pública, de bem público localizado em suas 

dependências.   

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Parágrafo Único – A forma de uso, a finalidade, o prazo e a 

especificação do espaço a que se refere o “caput” deste artigo deverão 

ser estabelecidos no instrumento convocatório da licitação.  

Artigo 1º- Fica a Câmara de Vereadores de Barreiras, autorizada a 

outorgar concessão de uso remunerado, de bem público, mediante 

licitação, na modalidade de concorrência pública, para exploração 

comercial do espaço de 5,00m X 4,00m, com área total de 20m2 , 

localizado em suas dependências, para implantação de 01 (uma) 

lanchonete. 

Artigo 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Barreiras- Bahia, 05 de abril de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

LEI Nº 1027/2013, DE 19 DE MARÇO DE 2013 

EMENTA: Dispõe sobre alteração da Lei 939/2011 e Lei nº 770/2007 e 

dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Artigo 1º- Fica extinto o Cargo de Secretário de Gabinete de Vereador, 

Símbolo DA IV, constante no Artigo I, Inciso V, do Quadro Especial 05 – 

Cargo de Direção e Assessoramento da Lei 939/2011 de 17 de maio de 

2011. 

Artigo 2º- Fica alterado o Cargo de Secretário de Gabinete, Símbolo DA 

VII, constante no Artigo 23, Inciso II do Quadro Especial 02 – Cargos de 

Direção e Assessoramento – Gabinete da Presidência, da Lei 770/2007, 

de 30 de agosto de 2007, passando de 04 (quatro) para 23 (vinte e três).  

Artigo 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Barreiras- Bahia, 05 de abril de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 


