
 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 044 /2013 

Constitui Junta Médica Municipal para proceder ao levantamento e 

análise dos laudos médicos dos servidores desta Prefeitura. 

O PREFEITO 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,  

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fica constituída a Junta Médica Municipal composta dos 

seguintes servidores, para sob a presidência do primeiro, 

procederem ao levantamento e análise dos laudos médicos dos 

servidores desta Prefeitura, observando as disposições contidas na 

legislação municipal e federal. 

Presidente: Dr. Arlindo Gonçalves Oliveira – CRM 9977, 

matrícula 3636 

Membro: Drª Priscilla Goes Pereira Balisa – CRM 19275, 

matrícula 10494 

Membro: Dr. Jacob Gonçalves de Jesus – CRM 4179, contratado 

 

Artigo 2º - Concluída as análises, a Junta Médica Municipal deverá 

submeter ao autos do processo à apreciação da Procuradoria 

Jurídica do Município e do Gestor Municipal, para fins de adoção 

das medidas legais cabíveis. 

Artigo 3º - O prazo para entrega dos relatórios é de cinco (05) dias, 

mais três (03) dias úteis para apresentação do laudo. 

Artigo 4º - Fica designada a sede da Secretaria de Saúde para 

realização dos trabalhos da Junta Médica Municipal. 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO – Em 04 de setembro de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 

 

 

 

DECRETO Nº 595/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 39, 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 

0011411301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 39 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 ANTONIO ARAÚJO COSTA JUNIOR 

inscrito no CPF sob o n° 656.736.462-91. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Baraúna; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 08; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 10, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.41.400.0067.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Baraúna; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 10; 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 01.00.005.4777.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 596/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 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 

0017111301 o desdobramento do Lote 19 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-1-20.920 em 22 de outubro de 2009 e R-2-20.920 em 21 de 

dezembro de 2010, de propriedade de ELVISMAR DA SILVA COSTA 

inscrito no CPF sob o n° 523.801-906-82. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 

25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 19, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.400.0099.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 19; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.49.400.0103.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 597/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 02, 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 

0017821301 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 02 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta 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 em 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/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Acerola; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 03, 04 

e 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6520.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Acerola; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.40.400.0712.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 598/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 33, do Loteamento 

Aratu. 

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 

0017931301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 33 com área total 

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

Aratu, 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-1-29.958 em 20 de maio de 2013, de propriedade de RONALDO DOS 

SANTOS inscrito no CPF sob o n° 572.351.985-91. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Pedro Batista; 6,0 

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



 

 

 

nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 10, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.400.0655.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 6,0 metros 

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

do lote nº 10; 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 01.00.001.7474.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 599/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 33, do Loteamento 

Aratu. 

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 

0017951301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 33 com área total 

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

Aratu, 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-1-30.200 em 09 de agosto de 2013, de propriedade de RONALDO 

DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 572.351.985-91. 

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 da Pedro Batista; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com os 

lotes nº 03, 04 e 05; 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 02.07.400.0643.001. 

Lote P/08-B – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7472.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 600/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 28, do Loteamento 

Jardim Imperial. 

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 

0017131301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 28 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Imperial, 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-2-24.016 em 13 de julho de 2012, de propriedade de MANOEL 

NASCIMENTO DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 019.860.745-87. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua Rosa de Saron; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.4373.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Rosa de Saron; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.20.900.0046.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


