
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 498/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra E, do Loteamento 

Braga e Cia. 

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 

0008251301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra E com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Braga 

e Cia, 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-2-12.606 em 14 de junho de 2011, de propriedade de  KÁTIA 

MARIA VIEIRA DE SOUZA e MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA 

inscrito no CPF sob o n° 338.414.465-15 e 291.609.875-53. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Marechal Deodoro; 6,0 

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

nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.000.1651.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Marechal Deodoro; 6,0 

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

do mesmo lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.02.300.0471.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 499/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 09, 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 

0008321301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 09 com área total 

de 480,0 m² (quatrocentos e oitenta 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-1-29.256 em 03 de abril de 2013, de propriedade de FABIANO 

PETRONILIO NOGUEIRA inscrito no CPF sob o n° 949.287.035-53. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 8,0 metros de frente para a Rua Alagoas; 8,0 metros de 

fundo com os lotes nº 11 e 13; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 

12; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 240,0 m² (duzentos e quarenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.400.0679.001. 

Lote P/10-B – 8,0 metros de frente para a Rua Alagoas; 8,0 metros de 

fundo com os lotes nº 09 e 11; 30,0 metros do lado direito com parte do 

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

perfazendo uma área total de 240,0 m² (duzentos e quarenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6515.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 500/2013 

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 o senhor Expedito Moreira de Souza, para provimento 
do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 
Secretaria de Finanças. 

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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 03 de junho de 
2013 

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

 
Gabinete do Prefeito, 19 de junho de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 



 

 

 

PORTARIA SEMMAS Nº 053, de 019 de junho de 2013 

Dispõe sobre a Proclamação do Resultado Final das Entidades Eleitas 
para exercerem o mandato de dois anos, referente ao biênio 2013/2015, 
dos segmentos da Sociedade Civil Organizada e do Poder Econômico do 
COMDEMA e alteração da data de Posse dos novos membros. 
 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - 

SEMMAS e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, art. 14, 

parágrafos 6º e 7º, combinada com o Decreto 355/2013, de 03 de abril de 

2013, e Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, resolve divulgar o Resultado Final das Entidades Eleitas para 

exercerem o mandato de dois anos, referente ao biênio 2013/2015, dos 

segmentos da Sociedade Civil Organizada e do Poder Econômico. 

Art. 1º – Foram eleitas 07 entidades para ocuparem as vagas 

das seguintes representatividades:  

I – REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:  

a) Representante das Organizações Não Governamentais:  

TITULAR: Instituto Interação; 

SUPLENTE: Casa da Cidadania.   

b) Representante das Associações de Classe Profissional e 

seu Respectivo Suplente:  

TITULAR: Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia - CREA; 

SUPLENTE: Associação dos Engenheiros Agrônomos 

de Barreiras - AEAB;  

c) Representante das Universidades Públicas e Privadas, e, 

Institutos Públicos e Privados:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos aptos a 

serem votados.  

d) Representante dos Sindicatos de Trabalhadores e 

Empregados: 

 TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

e) Representante das Associações Comunitárias Rurais:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

f) Representante das Associações Comunitárias Urbanas: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

II - REPRESENTANTE DO PODER ECONÔMICO:  

a) Representante da Pecuária e da Pesca: 

TITULAR: Associação dos Criadores de Gado do 

Oeste - ACRIOESTE; 

SUPLENTE: Colônia Regional de Pescadores do Rio 

Grande e Seus Afluentes de Barreiras – COLÔNIA Z-74   

b) Representante dos Sindicatos Patronais: 

TITULAR: Sindicato dos Produtores Rurais de 

Barreiras - SPRB; 

SUPLENTE: não houve inscritos.  

c) Representante do Setor do Agronegócio:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

d) Representante do Setor Comercial: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

e) Representante do Setor Industrial:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

f) Representante do Setor da Agricultura Familiar: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

§ 1º - Em virtude de não haver inscritos nas representatividades 

referentes às alíneas de “c” a “f” dos incisos I e II, ficou decidido pela 

Comissão Eleitoral que tais vagas permanecerão em vacância até que os 

demais membros regularmente inscritos e eleitos nesta eleição sejam 

empossados e deliberem sobre os procedimentos que as entidades 

interessadas deverão adotar para ocuparem as vagas em questão; 

§ 2º - Na representatividade da alínea “b” do inciso II, em que somente 

uma entidade foi inscrita, esta, automaticamente, foi considerada eleita 

titular por ausência de concorrência.  

§ 3º - Nas vagas preenchidas, foram eleitos como membros titulares os 

que obtiveram o maior número de votos válidos, e como suplente, os que 

obtiveram o segundo maior número de votos válidos. 

§ 4º - Após a posse dos novos conselheiros do COMDEMA, estes, no 

uso de suas atribuições, disporão de competência para deliberarem 

sobre os procedimentos que as entidades interessadas deverão adotar 

para ocuparem as vagas disponíveis; 

 Art. 2º – As entidades eleitas deverão apresentar à Assessoria 

Técnica do COMDEMA, até o dia 21 de junho de 2013, a indicação do 

nome de (01) uma pessoa como seu representante, a qual deverá 

integrar o Plenário do COMDEMA, representando-as. 

Art. 3º - A posse dos novos conselheiros acontecerá no dia 27 

de junho de 2013, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de 

Barreiras.  

Art. 4º - As instituições eleitas deverão assumir o compromisso 

de respeitar as atribuições que são conferidas ao Órgão Colegiado, 

conforme a Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui o 

Novo Código Municipal do Meio Ambiente.  

Acesso: http://www.barreiras.ba.gov.br/diario/pdf/diario1125.pdf     

Art. 5º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação 

desta Portaria serão solucionados pela Comissão Eleitoral. 

Art. 6º - A Comissão Eleitoral dissolver-se-á na Proclamação do 

Resultado Final dessa Eleição.  

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 
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