
 

 

 

EXTRATO DE CONVÊNIOS 2013 

CONVÊNIO FMAS Nº 007/2013 

 

PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE – AMEC – ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO 

MENOR CARENTE, pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 01.563.637/0001-59; 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovem o 

atendimento socioassistencial de crianças e/ou jovens em situação de 

risco social e pessoal, beneficiando 20 (vinte) pessoas que são abrigadas 

na instituição em questão, mediante a orientação e acompanhamento do 

primeiro convenente; 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo 

convenente, o valor de R$ 7.826,84 (sete mil oitocentos e vinte e seis 

reais e oitenta e quatro centavos) em parcela única; 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 18.01 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.021.2.054 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS 

Elemento: 3.3.90.43.00 – Subvenções Sociais; 

 

ASSINATURA – 25/07/2013 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua 

assinatura até o dia 31 de Outubro de 2013, podendo ser alterado e/ou 

prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato 

perfeitamente justificado.  

 

 

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N 001/2013 - OBJETO: contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços na seleção da melhor proposta 

visando à execução dos estudos de viabilidade técnica, econômica e 

ambiental - EVTEA, (1ª etapa) e elaboração do anteprojeto dos contornos 

viários de Barreiras - Empresa: JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ. 40.376.139/0001-59, vencedora do lote único, com o valor 

global de R$ 154.204,62 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e 

quatro reais e sessenta e dois centavos)  

21 de agosto de 2013 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras (BA) 

 

 

DECRETO Nº 601/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 31, 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 
0018531301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 31 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-1-23.486 em 17 de janeiro de 2012, de propriedade de BRENO 
MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.41.100.0116.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 24,25 
e 26; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 21, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9191.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 602/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 31, 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 

0018561301 o desdobramento do Lote 15 da Quadra 31 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-1-28.549 em 15 de março de 2013, de propriedade de BRENO 

MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 30,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 15, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.9195.001. 

Lote P/15-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.100.0080.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 603/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 31, 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 
0018551301 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 31 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-1-23.484 em 17 de janeiro de 2012, de propriedade de BRENO 
MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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

Lote P/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 15, perfazendo 

uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.41.100.0092.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 19; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.9193.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 604/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 31, 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 
0018541301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 31 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-1-23.487 em 17 de janeiro de 2012, de propriedade de BRENO 
MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.41.100.0104.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 21; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 19, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.9192.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

 

 

DECRETO Nº 605/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 31, 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 
0018571301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 31 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-1-28.548 em 15 de março de 2013, de propriedade de BRENO 
MATOS DA MATTA inscrito no CPF sob o n° 004.715.625-21. 

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 do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 15; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.9197.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.41.100.0068.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 606/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 08, do Loteamento 
Vila Rica. 

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 
0016861301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra 08 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Vila 
Rica, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº 
R-2-5856 em 12 de dezembro de 2000, de propriedade de OSWALDO 
VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO inscrito no CPF sob o n° 
368.998.014-34. 

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

Lote P/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 
30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 14, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.006.0426.000. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 
do mesmo lote nº 14; 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 02.00.006.2933.000. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


