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DECRETO Nº 671/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 10, 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 
0022731301 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 10 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-3-21.436 em 03 de maio de 2013, de propriedade de VITORIA 
LUCIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-ME inscrito no CNPJ sob 
o n° 14.834.414/0001-20. 

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

Lote P/17-A – 6,0 metros de frente para a Rua Francisco da Costa 
Bastos; 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 parte do mesmo lote 
nº 17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.000.0211.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Francisco da Costa 
Bastos; 6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito 
com parte do mesmo 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 01.00.005.4146.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 16 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 
DECRETO Nº 672/2013 

Aprova o Loteamento denominado CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CONDE DA BOA VISTA. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA 

ART. 1° - Fica aprovado o Loteamento denominado “CONDOMINIO 

RESIDENCIAL CONDE DA BOA VISTA”, situado na Rua da APAE, s/n, 

bairro Boa Vista, no Município de Barreiras, neste ato representado pelo 

seu proprietário, a WF Construções e Empreendimentos Imobiliários 

Ltda. 

 

ART 2° - Quantidades de Quadras .................................. 02 unidades 
       Quantidades de Lotes .................................... 38 unidades 
      Área de Lotes ................................................... 6.347,56 m² 
      Áreas de Vias ................................................... 1.097,44 m² 
      Área Total ......................................................... 7.445,00 m² 
      Áreas de Equipamentos e Verdes .................... 2.235,50 m²,  
 
de acordo com TAC anexo, em terreno com matricula R-1-42.634, 
registrada em Cartório de Imóveis e Hipotecas do 2° Oficio. 
 

ART. 3° - Limita-se ao Norte com área remanescente da fazenda Boa 

Vista II, ao Sul com área de propriedade da APAE e Rua da APAE/ 

Travessa do Rego, ao Oeste com Rua “G” e ao Leste com área 

remanescente da Fazenda Boa Vista II. 

ART. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 16 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 057/2013 

Designa o servidor José Neto da Silva Souza para Diretoria de 
Comunicação Social. 

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 designado o senhor José Neto da Silva Souza 
para exercer  suas atividades no Diário Oficial do Município, 
vinculado à Diretoria de Comunicação Social. 

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

 
GABINETE DO PREFEITO – Em 16 de outubro de 2013 

 
Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 
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M e n s a g e m  d e  v e t o 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barreiras, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do § 1
o
 

do art. 66 da Constituição Federal, c/c o Art. 50 e §§ da Lei Orgânica do 

Município de Barreiras e com o Art. 187 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Barreiras, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao 

interesse público ou a norma constitucional, a Lei Municipal n
o
 

1042/2013, que “Dispõe sobre serviços de Transporte Coletivo Escolar e 

da outras providências”. 

Segue o Veto e suas respectivas Razões de Veto, conforme abaixo: 

A Lei vetada é do seguinte teor: 

 

Art. 1° - .......................................................... 

 

Razões do veto 

 

O Projeto de Lei é contrário ao interesse público e 

inconstitucional, pois diante da situação em que esta Administração 

Pública encontrou as contas do Município de Barreiras, é inviável que se 

crie, hoje, todo o sistema de controle e fiscalização previsto neste Projeto 

de Lei, além do mais existem vícios no texto deste Projeto que não 

podem ser ratificados por este Poder Executivo por serem contrários ao 

Direito e a própria Justiça, além de dispor de matéria que é de 

competência privativa da União, conforme disposto no art. 22. XI da 

Constituição da República. 

O Parágrafo Único do Artigo 1º deste, constitui o serviço 

prestado em serviço de utilidade pública, o que do ponto de vista 

constitucional torna a prestação deste serviço imune aos impostos, assim 

a Administração Pública além das despesas necessárias para a 

regulamentação desta lei, que não está prevista nos orçamentos para os 

exercícios de 2013 e 2014, o que desrespeita dispositivos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, também causa renuncia de receita, já que o 

Município não poderia cobrar os impostos e taxas referentes à prestação 

do serviço. 

O Artigo 2º do referido Projeto obriga que os autônomos que 

virem a explorar o serviço em nossa cidade sejam “residentes e 

domiciliados” em Barreiras, afrontando garantias fundamentais do 

cidadão, inclusive de cunho social e trabalhista, pois obrigaria pessoa 

que por vários motivos resida em Barreiras, mas não tenha em seu intimo 

a intenção de ter seu domicílio aqui a mudarem, inclusive domicílio 

eleitoral, para esta cidade.  

O Artigo 3º deste Projeto de Lei, que dispõe sobre a 

substituição provisória do titular da licença, não trata de pré-cadastro dos 

substitutos, assim, gerando no período em que se analise a possibilidade 

e autorização dos mesmos para guiar os veículos, conforme Parágrafo 

Único do mesmo dispositivo, as crianças ficariam sem poder frequentar a 

escola e por tratar-se de quesito de grande monta, inviável também a 

regulamentação deste por meio de Decreto. 

O Artigo 5º caput, que dispõe quanto ao número de veículos 

necessários à plena satisfação da necessidade dos munícipes ao 

transporte público, trás como fundamento dados do IBGE, porém, os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística podem não ser 

compatíveis com a realidade de nossa cidade, razão pela qual deveria ter 

sido feita pesquisa estatística dentro do Município de Barreiras e não 

utilizado dado de cunho geral. 

O Capítulo II deste projeto de lei,cria exigências que 

extrapolam as previstas do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo 

matéria de competência privativa da União de legislar sobre transito e 

transporte. 

Além de também criar normas que oneram os cofres públicos 

de forma exorbitante a exemplo dos artigos 7º, item 11; Art. 9º, Parágrafo 

Único, que além de causar tumulto em razão da vistoria semestral, pode 

causar também a falta de transporte escolar ou transporte clandestino em 

razão dos calendários escolares não serem padronizados e algumas 

escolas entrarem em período de férias em períodos diferentes das 

outras. 

A de se ressaltar também o previsto no Item 5 do Art. 7º, que 

para ser realmente conveniente para a prevenção da incolumidade física 

dos estudantes deveria prever a apresentação da certidão negativa do 

registro de distribuição criminal anualmente e não somente a cada 5 anos 

conforme previsto.   

Outros vícios formais desta lei são os relativos às penalidades, 

que não são especificadas de forma objetiva, a exemplo, a penalidade de 

multa, que não prevê valores, critérios de majoração e atenuação das 

mesmas, não podendo o Poder Executivo especificar por meio de 

Decreto os valores das mesmas, sendo que, se assim fosse, as mesmas 

seriam consideradas nulas ab initio, neste caso caberia ao Poder 

Executivo apenas tratar do índice de atualização monetária anual dos 

valores das multas. 

Assim, com fundamento basilar no Princípio da Legalidade, 

princípio essencial da Administração Pública veto integralmente esta lei.   
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Estas, Senhor Presidente, diante das ilegalidades apontadas 

são as razões que me levaram a vetar integralmente a Lei nº.1042/2013 

aprovada por esta colenda Casa Legislativa, veto que ora submeto à 

elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara de Vereadores. 

Diante dos vícios acima expostos, resolvo VETAR 

INTEGRALMENTE a Lei de n.º1042/2013, constante dos autos do Oficio 

n.º 535/2013. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 16 de Outubro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

-Prefeito de Barreiras- 

 

 

M e n s a g e m  d e  v e t o 

 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Barreiras, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do § 1
o
 

do art. 66 da Constituição Federal, c/c o Art. 50 e §§ da Lei Orgânica do 

Município de Barreiras e com o Art. 187 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Barreiras, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao 

interesse público ou a norma constitucional, a Lei Municipal n
o
 

1044/2013, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias 

que possuem portas com dispositivo de travamento eletrônico, 

manterem, na área que as antecedem, “guarda-volume”, no âmbito do 

município de Barreiras e dá outras providências”. 

Segue o Veto e suas respectivas Razões de Veto, conforme abaixo: 

A Lei vetada é do seguinte teor: 

 

Art. 1° - .......................................................... 

 

Razões do veto 

Ao analisar a proposição do Projeto de Lei nº 1044/2013 de 18 

de setembro de 2013, vejo-me na contingência de opor-lhe, VETO 

INTEGRAL, por considerar inconstitucional e contrário ao interesse 

público, pelas razões a seguir expostas. 

A Proposição de Lei nº 1044/2013, disciplina que o 

estabelecimento bancário que utiliza detector de metais em sua porta de 

entrada fica obrigado a instalar, em espaço anterior ao equipamento de 

acesso, guarda-volumes onde o usuário possa deixar seus pertences em 

segurança, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de sua 

publicação. 

Inicialmente, cumpre asseverar que o prazo estipulado no art. 

2º da lei em debate é por demais exíguo, tendo em vista a necessidade 

dos referidos estabelecimentos em realizar licitações para a compra e 

instalação de tais equipamentos. 

Ainda, o §1º do art. 1º determina que os guarda-volumes 

deverão ser em número suficiente para atender todos os usuários, no 

entanto, não determina de forma especifica qual seria este número, 

fazendo com que referida determinação se torne de difícil aplicação e 

fiscalização pelo poder público municipal, deixando ao crivo exclusivo do 

agente fiscalizador a verificação de serem ou não suficientes os 

porventura instalados. 

Assim, creio que apesar formulada com boas intenções, não é 

possível a entrada em vigor da referida norma, vez que dependerá 

exclusivamente de um agente determinar se houve ou não o 

cumprimento da obrigação imposta, sem qualquer parâmetro a ser 

seguido, o que pode levar à prática de atos exorbitantes. 

Por fim, o artigo 3º prevê infração nos casos de 

descumprimento da referida lei, impondo inclusive a cassação de licença 

de localização do estabelecimento bancário, o que poderá levar inclusive 

ao fechamento das referidas agências bancárias, trazendo enormes 

prejuízos à população. 

Desta feita, com fundamento basilar no Princípio da 

Legalidade, princípio essencial da Administração Pública veto 

integralmente esta lei.   

Estas, Senhor Presidente, diante das ilegalidades apontadas 

são as razões que me levaram a vetar integralmente a Lei nº.1044/2013 

aprovada por esta colenda Casa Legislativa, veto que ora submeto à 

elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara de Vereadores. 

Diante dos vícios acima expostos, resolvo VETAR 

INTEGRALMENTE a Lei de n.º1044/2013, constante dos autos do Oficio 

n.º 535/2013 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 16 de Outubro de 2013. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

-Prefeito de Barreiras- 

 


