
 

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

NO AVISO DE RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATOS – P. 

PRESENCIAL Nº. 040/2013, pulicado no DOM de 10/09/2013, edição n° 

1578, onde se lê: MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E 

MAQUINAS LTDA-ME, CNPJ/MF 06.148.436/0001-09, Contrato 

administração nº 198/2013 - Data Assinatura: 13/08/2013 - Vigência: 12 

meses – Valor global R$ 2.057.199,96 (dois milhões cinquenta e sete mil 

cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), leia-se: 

MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME, 

CNPJ/MF 06.148.436/0001-09, Contrato administração nº 198/2013 - 

Data Assinatura: 13/08/2013 - Vigência: 12 meses – Valor global R$ R$ 

1.999.599,96 (um milhão novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e 

noventa e nove reais e noventa e seis centavos). 

 

DECRETO Nº 611/2013 

Dispõe sobre luto oficial de três dias pelo falecimento de José 

Queiroz Barreto Neto. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições; 

Considerando o falecimento do honroso JOSÉ QUEIROZ BARRETO 

NETO, “ZÉ MANTEIGA” que, em vida, prestou grandes serviços ao 

Município de Barreiras, como vereador e servidor público; 

Considerando a relevância dos serviços prestados quando vereador na 

legislatura de 1993 a 1996, e ainda a contribuição que prestou ao 

município de Barreiras até a data do seu falecimento, contribuindo para o 

desenvolvimento social e econômico, especialmente o fortalecimento do 

homem do campo.  

Considerando ainda, o homem público JOSÉ QUEIROZ BARRETO 

NETO, dedicado às questões políticas e sociais de nosso município, 

deixou como exemplo um modelo de simplicidade, humildade, luta, 

carisma e amor ao povo de Barreiras. 

D E C R E T A 

Art. 1º - Luto oficial por 03 (três) dias, no Município de Barreiras/BA, a 

partir desta data (14 de setembro de 2013). 

Art.2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.3º- Ficam revogadas as disposições em contrario. 

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº. 612/2013 

Aprova o desmembramento da área remanescente do Loteamento 

Bela Vista, neste Município de Barreiras/BA. 

O PREFEITO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, Antônio 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 com o processo administrativo nº 

0018101301, o desmembramento da área de 11.584,10m², referente a 

uma área de terra remanescente do Loteamento Bela Vista, inscrito no 

Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de 

Barreiras/BA, no Livro “2” de Registro Geral sob o nº R-1-15.591 em 15 

de outubro de 1996, de propriedade de DIAMANTINA MARIA APOLONIO 

CASTRO, e OUTROS. 

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

do desmembramento acima passará a ser a seguinte: 

P1 de coordenadas UTM. 8657912.5439m Norte, 501952.822m Este, 

localizado na intersecção da Rua Clériston Andrade, com a Rua Fernão 

Dias. “Deste ponto, seguindo confrontando com a Rua CLERISTON 

ADRADE, até o P2”. um azimute de 269º54’49” e uma distância de 

168,78m; Deste, Segue confrontando com a Rua JOVINO ALVES DA 

SILVA, azimute de 359º23’31” e uma distancia de 76,29m até o P3. 

Segue confrontando com a Rua GODOFREDO CRUZ, azimute de 

89º36’52” e uma distancia de 125,76m até P. 4. Segue confrontando com 

o lado esquerdo do Lote 08 da QUADRA 13 (13 “A”) um azimute de 

178º59’24” e distancia de 30m, chega-se ao P.5 “Deste; segue 

confrontando com fundo do lote 08 e lado direito do lote 04, ambos da 

mesma quadra, azimute de 89º21’44” e uma distancia de 42,60 até o P.6 

“Segue confrontando com a Rua FERNÃO DIAS, medindo um azimute de 

179º28’41” e uma distancia de 46,70m chega-se ao P=01 ponto de início 

da medição. Perfazendo uma área total de 11.554,20m² - inscrição 

imobiliária nº 01118000. 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2013. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

 

 

DECRETO Nº. 613/2013 

“Retifica e unifica as quadras “O” e “P” do Loteamento Juscelino 

Kubistchek, localizado na cidade de Barreiras, Estado da Bahia, e dá 

outras providências”. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio 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, e, 

CONSIDERANDO  a identificação de erro material no memorial descritivo 

que aprovou o Loteamento Juscelino Kubistchek, em específico nas 

quadras “O” e “P” do citado loteamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir tais erros adequando a 

realidade jurídica e legal à realidade fática, corrigindo assim o equívoco 

ocasionado pela medição falha; 

CONSIDERANDO ainda, que o novo memorial descritivo elaborado pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, não causam 

prejuízos ao meio ambiente ou alteram substancialmente a proposta do 

loteamento aprovado; 

CONSIDERANDO por fim, que foram juntados os novos mapas de 

localização dos confrontantes de delimitações de espaço devidamente 

retificado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 

suprimindo assim a divergência anteriormente existente, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica alterado o Decreto nº 1.232 de 15 de Janeiro de 1978 que 

aprovou o “Loteamento Juscelino Kubistchek”, registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras, 

Estado da Bahia, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-3092, na data 

de 11 de março de 1980, em razão do mesmo possuir vício em seu 

memorial descritivo, ficando assim re-ratificado o Decreto nº 

1.1232/1978, onde resta aprovado o “Loteamento Juscelino Kubistchek”, 

segundo o novo memorial descritivo emitido pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura apresentado em anexo, que faz parte integrante do 

presente Decreto.  

Art. 2 - Ficam expressamente retificadas e unificadas as Quadras “O” e 

“P” do Loteamento Juscelino Kubisthcek, neste Município, segundo o 

novo memorial descritivo apresentado em anexo, que faz parte integrante 

do presente Decreto. 

Art. 3º - Os limites, a área e as confrontações das Quadras “O” e “P” do 

Loteamento Juscelino Kubistchek, nos termos do memorial descritivo e 

do levantamento planialtimétrico cadastral em anexos, passará a ser a 

seguinte: 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 0=PP de coordenadas E= 

498.335,582 m e N= 8.659.339,864 m, situado na divisa entre a Rua 

Everaldo Carvalho e a Rua Gasparetto; Daí segue confrontando com a 

Rua Gasparetto com o azimute de 171°15'44" e a distância de 174,21 m 

até o vértice 1  de coordenadas E=498.362,047 m e N=8.659.167,678 m; 

Daí segue confrontando com a Avenida Alberto Amorim com o azimute 

de 295°25'37" e a distância de 126,40 m até o vértice 2  de coordenadas 

E=498.247,891 m e N=8.659.221,949 m; Daí segue confrontando com a 

Rua São Judas Tadeu com o azimute de   9°32'45" e a distância de 

111,71 m até o vértice 3  de coordenadas E=498.266,416 m e 

N=8.659.332,108 m; Daí segue confrontando com a Rua Everaldo 

Carvalho com o azimute de  83°36'08" e a distância de 69,60 m até o 

vértice 0=PP  de coordenadas E=498.335,582 m e N=8.659.339,864 m; 

início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima 

descrito com uma área superficial de 12.847,70 m2. As coordenadas 

encontram-se representadas no Sistema UTM referenciadas ao 

Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como  Datum o SAD69. Todos os 

azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de 

Projeção UTM. 

Loteamento Juscelino Kubisthcek 

Município: Barreiras Comarca: Barreiras, Estado da Bahia 

Área Total: 12.847,70 m2  Perímetro: 481,91 m 

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, 

devendo ser publicado no Diário Oficial do Município, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 046                                                                                                                                                                       

Nomeia nutricionista 

O Prefeito de Barreiras/BA, no uso das suas atribuições que lhe confere 

o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que 

autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei e atendendo o disposto 



 

 

 

no Art. 6º e Art. 10º, ambos da Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do 

Município de Barreiras, resolve:                                                                                                                                                                          

Art. 1º  Nomear, para provimento do cargo de Nutricionista, a Srª 

Priscila Fronza Walker, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 

0306899, em cumprimento à decisão judicial, proferida nos autos do 

mandado de segurança nº 00002895-04.2010.8.05.0022. 

Art. 2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta ) dias, a 

partir da assinatura e publicação desta portaria. 

Art. 3º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e deverá ser 

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito – Em 16 de setembro de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 

TERMO DE POSSE 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2013, frente ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Antônio 

Henrique de Souza Moreira, toma posse no Cargo do Concurso 

Público de Provimento efetivo para a categoria de Nutricionista, 

homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, nº 686 de 12 de 

maio de 2008, a Srª Priscila Fronza Walker, CPF 024.150.945-95, RG 

11943623 03 SSP/BA, filha de Airton Gustavo Walker e Beatriz Fronza 

Walker, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições, 

direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, 

assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios 

norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas 

existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, 

sendo declarada Empossada pelo Exmo. Srº Prefeito Municipal. A 

empossada apresenta em anexo a sua Declaração de Bens e Declaração 

de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo de Cargos. E para 

constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito 

Municipal, Antônio Henrique de Souza Moreira, pela empossada e por 

duas testemunhas. 

Barreiras, 16 de setembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Priscila Fronza Walker 

Empossada 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 047 

Determina publicação da Lei nº 049/09, e dá outras providências. 

 O Prefeito de Barreiras/BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso 

das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, resolve: 

Art. 1º Determinar a publicação em Diário Oficial do Município a Lei 

049/09, que declara a Casa de Refúgio O Bom Samaritano em Utilidade 

Pública.  

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito – Em 16 de setembro de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras



 

 

 

 


