
 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

ORDEM DE SERVIÇO INTERNA Nº 08 SECRETARIA DE FINANÇAS 

O secretário de Finanças, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação Municipal, R E S O L V E: 

 

DETERMINAR a fiscalização aos BANCOS existentes nesta cidade de 

Barreiras, a partir do dia 08/08/2013 utilizando o tempo necessário para 

notificá-los, observando com rigor da lei e adotar as medidas cabíveis, no 

sentido de cobrar a adequação do estabelecimento perante o FISCO 

municipal no que se refere à Lei nº1003/2012 que “Determina aos bancos 

obrigações relativas ao tempo máximo de atendimento dos usuários nas 

agências bancárias...”. dentro do prazo estabelecido na legislação; 

verificar  e comprovar o cumprimento da referida lei, bem como a 

existência dos alvarás necessários para o funcionamento de acordo com 

as normas do Código Tributário Municipal e demais legislações 

pertinentes.  

Destacamos os Nobres Fiscais: 

 IVAN GONÇALVES DOS SANTOS 

TAINÃ DE ABREU NASCIMENTO 

 

Esta Ordem de Serviço Interna entra em vigor a partir desta data. 

Barreiras, 08 de agosto de 2013. 

 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 

Secretário de Finanças. 

 

 

DECRETO Nº 556/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 28, 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 
0016281301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 28 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-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16.872 em 13 de julho 
de 2000, de propriedade de JUAREZ FLAVIO DA SILVA AMORIM 
inscrito no CPF sob o n° 107.404.145-34. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o 
lote nº 04; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 03, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4361.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com 
parte do mesmo lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 
02, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1106.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 08 de agosto de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 557/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 24 da Quadra 05, do Loteamento 

Divisa III. 

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 
0013381301 o desdobramento do Lote 24 da Quadra 05 com área total 
de 360,82 m² (trezentos e sessenta metros quadrados e oitenta e dois 
centímetros) do Loteamento Divisa III, 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-1-29.988 em 04 de agosto de 2010 e 
R-2- 29.988 em 07 de junho de 2013, de propriedade de ERNANY 
BARBOSA PAMPLONA inscrito no CPF sob o n° 431.039.525-20. 

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

Lote P/24-A – 7,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 7,0 metros de fundo com o lote nº 23; 27,72 metros do lado 
direito com o lote nº 22; 27,76 metros do lado esquerdo com parte do lote 
nº 24, perfazendo uma área total de 194,18 m² (cento e noventa e quatro 
metros quadrados e dezoito centímetros) – inscrição imobiliária nº 
02.27.500.1365.001. 

Lote P/24-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 
Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 23; 27,76 metros do lado 
direito com parte do mesmo lote nº 24; 27,79 metros do lado esquerdo 
com o lote nº 26, perfazendo uma área total de 166,65 m² (cento e 
sessenta e seis metros quadrados e sessenta e cinco centímetros) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.002.5871.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 08 de agosto de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 



 

 

 

 
 

DECRETO Nº 558/2013 

Aprova o Loteamento denominado “RESIDENCIAL RIO DE ONDAS I, II, III, IV, V E VI” 

 

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 o Loteamento denominado “RESIDENCIAL RIO DE ONDAS I, II, III, IV, V E VI”, situado na rodovia BR 020/135 – 

KM 5,5, nesta cidade e inscrito no PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, ora representado pela VERTICAL ENGENHARIA LTDA. e 

FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. neste ato representado pelo seu procurador, o Sr. Humberto D’Oliveira Santos. 

 

ART 2° - Área Total ...................................................................... 199.800,05 m² 

Áreas de Sistema Viário ................................................................ 54.239,20 m² 

Áreas Verdes e Lazer .....................................................................25.904,29 m² 

Área Institucional.............................................................................11.705,99 m² 

Área Comercial ................................................................................ 6.891,54 m² 

Áreas de Lotes ............................................................................ 100.953,93 m² 

Área de ETE ....................................................................................... 105,10 m² 

N° de Quadras .......................................................................... 33 (trinta e três)  

N° de Lotes .......................................................... 235 (duzentos e trinta e cinco) 

 

ART. 3° - Limita-se ao Norte com Loteamento Residencial Arboreto e propriedade de Zevite de Brito Alves, ao Sul com área 

remanescente da Fazenda Copacabana, ao Oeste com BR 020/135 e ao Leste com área remanescente da Fazenda Copacabana. 

ART. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito, 08 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 


