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LEI Nº 1047/2013, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º - Será multado na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado 

jogando qualquer tipo de resíduo fora dos equipamentos destinados para 

este fim nos logradouros públicos do Município de Barreiras. 

Art. 2º - As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através 

de auto de infração lavrado contra o infrator, contendo as seguintes 

informações: 

I- local, data e hora da lavratura; 

II - qualificação do autuado; 

III - a descrição do fato constitutivo da infração; 

IV - o dispositivo legal infringido; 

V - a identificação do agente atuante, contendo sua assinatura, cargo ou 

função e o número do registro funcional; 

VI - a assinatura do autuado. 

Art. 3º - O agente responsável pela autuação poderá solicitar, sempre 

que necessário, auxílio de força policial quando o infrator dificultar o 

cumprimento dos incisos II e VI do Art. 2º desta Lei. 

Art. 4º- Os infratores desta Lei serão penalizados com multa de R$ 50,00 

(cinquenta reais) a cada infração cometida. 

§1º Os recursos financeiros, provenientes da arrecadação com as multas 

aplicadas, serão destinados à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – 

AMLURB. 

§2º O valor das multas estabelecidas nesta lei serão reajustados 

anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

 IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, acumulados no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção 

deste índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita 

a perda do poder aquisitivo da moeda. 

Art. 5º - O Poder Executivo verificará a necessidade da criação de um 

cadastro interno de controle das multas aplicadas e suas reincidências, 

observando os procedimentos previstos nesta Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo incentivará a realização de campanhas de 

informação, educação e comunicação para o efetivo cumprimento desta 

lei. 

Art. 7º O Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a partir da publicação desta lei.  

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta lei serão suportadas 

por dotações orçamentárias próprias.  

Art. 9º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 07 de novembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

 

LEI Nº 1048/2013, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1º – O parágrafo único do Artigo 1º e parágrafo 3º do Artigo 3º da Lei 

Municipal nº 667/2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º - ... 

EMENTA: “Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que 

for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora 

dos equipamentos destinados para este fim e dá 

outras providências.” 

EMENTA: “Altera o parágrafo único do Artigo 1º e o Parágrafo 3º 

do Artigo 3º da Lei Municipal nº 667/05 de 25 de maio de 

2005.” 
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Parágrafo único – O serviço de moto-táxi consiste no transporte 

individual de passageiros e encomendas por meio de sidecar e semi-

reboque, conforme Legislação Federal. 

Art. 3º - ...  

§ 3º - As permissões poderão ser transferidas após 02 (dois) anos de uso 

pelos permissionários, contados da data de sua expedição, permitida a 

renovação ou retorno após 06 (seis) anos, contados da data de 

transferência.” 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 07 de novembro de 2013. 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 058/2013, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2013. 

EMENTA: “Torna de Utilidade Pública a Associação Autônoma dos 

Transportes Escolares de Barreiras – AATEB.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS- BAHIA, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de 

Barreiras- BA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica 

sancionada a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Autônoma dos 

Transportes Escolares de Barreiras - AATEB, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.352.373/0001-36, situada à Rua QH, nº 102-A, Loteamento Rio 

Grande, município de Barreiras, Bahia 

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, Barreiras/BA, 07 de novembro de 2013. 

 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras– 

DECRETO Nº 723/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 109, do Loteamento 
Morada da Lua. 

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 
0022231301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 109 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 
Morada da Lua, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de ANNA 
PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA inscrito no CPF sob o n° 
019.017.801-98. 

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

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 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 parte do mesmo lote nº 10, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.400.1390.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com parte do 
mesmo 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 02.07.400.1384.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 724/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 30, 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 
0023681301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 30 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 EUGENIO DAS NEVES BERTUNES inscrito 
no CPF sob o n° 020.390.475-30 e ISAURA JOAQUINA DE OLIVEIRA 
PORTO inscrita no CPF sob o n° 281.000.005-06. 
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Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 30,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.40.900.0227.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.4819.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 725/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 12, do Loteamento 
Parque Novo Horizonte. 

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 
0023791301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 12 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 
Parque Novo Horizonte, 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-1-19.888 em 05 de outubro de 2007, de 
propriedade de FLAVIO GOLVEIA ALVES inscrito no CPF sob o n° 
935.088.755-04 e ROSANGELA GOLVEIA ALVES inscrita no CPF sob o 
n° 605.417.415-00. 

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

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 30,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.34.800.0105.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.6115.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 726/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 29, do Loteamento 
Sombra da Tarde. 

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 
0024081301 o desdobramento do Lote 20 da Quadra 29 com área total 
de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 
Sombra da Tarde, 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-1-30.003 em 06 de junho de 2013, de 
propriedade de EVERALDO FRANÇA GALVÃO JUNIOR inscrito no 
CPF sob o n° 893.375.145-91. 

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

Lote P/20-A – 5,0 metros de frente para a Rua Hermetro Dourado; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito com o lote 
nº 22; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 20, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.24.700.0143.001. 

Lote P/20-B – 5,0 metros de frente para a Rua Hermetro Dourado; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 19; 25,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1339.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 07 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2013 

PROC. ADM. Nº 271/2013 - OBJETO: Contratação, por demanda, de 

empresa especializada na prestação de serviços de coffee break, para 

atender eventos promovidos pelas diversas Secretarias da Prefeitura 

Municipal de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 26 de novembro 

2013 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura 

com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro 

Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130. 

Barreiras (BA), 07 de novembro 2013. 

Giltamar Pereira Tavares – Pregoeiro 

Decreto nº 020/2013 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2013 

 PROC. ADM. Nº 272/2013 - OBJETO: Fornecimento de materiais 

didático e de limpeza para suprir as necessidades das escolas da zona 

rural contempladas com o programa do PDDE deste Município de 

Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e 

seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 26 de novembro 2013 - HORÁRIO: 

14hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de 

licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou 

(0**77) 3614-7130. 

Barreiras (BA), 07 de novembro 2013. 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Pregoeiro, Decreto nº 020/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2013 

PROC. ADM. Nº 274/2013 - OBJETO: Fornecimento de fraldas 

descartáveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Barreiras, conforme especificações 

constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE 

ABERTURA: 27 de novembro 2013 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores 

informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. 

Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130.  

Barreiras (BA), 07 de novembro 2013. 

Giltamar Pereira Tavares 

Pregoeiro, Decreto nº 020/2013. 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 004/2013 

OBJETO: Seleção da melhor proposta visando à execução de Serviços 

de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública do município de 

Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e 

seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro 2013 - HORÁRIO: 

09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão 

Permanente de Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro 

Barreiras/BA ou (77) 3614-7130. 

Barreiras (BA), 07 de novembro 2013. 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Presidente da COPEL, Decreto nº 021/2013 

 

 

 

 


