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DECRETO Nº 735/2013 

Aprova o desmembramento da Fazenda Boa Esperança. 

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 

0018311301 o desmembramento da Fazenda Esperança com área total 

de 07ha19ª38ca, 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-1-20.325 em 05 de setembro de 2008 e AV-2-

20.325 em 20 de novembro de 2008, de propriedade de WF 

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 11.754.059/0001-91. 

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

do desmembramento acima passarão a ser a seguinte: 

Imóvel: LOTE BOA ESPERANÇA I 

Área (ha): 1.5805 

Área (m²): 15804,6264 M² 

Perímetro (m): 557.61 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 

8.658.117,88m e E 500.372,74m; deste segue confrontando com a Boa 

Esperança-II, com azimute 149°27'56" e distância de 167,73m até o 

vértice  02, de coordenadas N 8.657.973,40m e E 500.457,95m,   deste 

segue confrontando com as Casas, com azimute 237°39'12" e distância 

de 16,22m até o vértice 03, de coordenadas N 8.657.964,73m e E 

500.444,25m,  deste segue confrontando com as Casas, com azimute 

150°07'02" e distância de 28,40m até o vértice 04, de coordenadas N 

8.657.940,10m e E 500.458,40m,  deste segue confrontando com as 

Casas, com azimute 239°38'09" e distância de 50,12m até o vértice  05, 

de coordenadas N 8.657.914,77m e E 500.415,16m,  deste segue 

confrontando com o Almoxarifado da Prefeitura, com azimute 330°55'13" 

e distância de 25,35m até o vértice  06, de coordenadas N 

8.657.936,92m e E 500.402,84m,  deste segue confrontando com a  

Almoxarifado da Prefeitura, com azimute 240°44'12" e distância de 

28,68m até o vértice 07, de coordenadas N 8.657.922,90m e E 

500.377,82m,  deste segue confrontando com a Rua, com azimute 

300°44'49" e distância de 11,60m até o vértice 08, de coordenadas N 

8.657.928,84m e E 500.367,85m,  deste segue confrontando com a Rua, 

com azimute 300°45'00" e distância de 15,86m até o vértice 09, de 

coordenadas N 8.657.936,94m e E 500.354,22m,  situado ; deste segue 

Ruas, com azimute 295°44'41" e distância de 39,73m até o vértice  10, 

de coordenadas N 8.657.954,20m e E 500.318,43m,  situado ; deste 

segue Rio Grande, com azimute 1°20'34" e distância de 26,50m até o 

vértice    -M-0011, de coordenadas N 8.657.980,70m e E 500.319,05m, 

deste segue Rio confrontando com o Grande, com azimute 20°42'48" e 

distância de 57,81m até o vértice 12, de coordenadas N 8.658.034,77m e 

E 500.339,50m,  deste segue confrontando com o Rio Grande, com 

azimute 20°09'47" e distância de 64,78m até o vértice  013, de 

coordenadas N 8.658.095,58m e E 500.361,83m, deste segue 

 

 confrontando com o Rio Grande, com azimute 26°04'45" e distância de 

24,82m até o vértice  01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Imóvel: BOA ESPERANÇA II 

Área (ha): 2.0720 

Área (m²): 20.720 m² 

Perímetro (m): 645.89 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 001, de coordenadas N 

8.658.208,37m e E 500.428,37m; deste segue confrontando com a Boa 

Esperança-III, com azimute 148°27'37" e distância de 243,14m até o 

vértice 02, de coordenadas N 8.658.001,14m e E 500.555,55m,  ado ; 

deste segue confrontando com as Casas, com azimute 229°04'54" e 

distância de 20,24m até o vértice  03, de coordenadas N 8.657.987,89m 

e E 500.540,26m,   deste segue confrontando com as Casas, com 

azimute 238°34'12" e distância de 50,01m até o vértice  04, de 

coordenadas N 8.657.961,81m e E 500.497,59m, deste segue 

confrontando com a Rua, com azimute 327°39'06" e distância de 31,00m 

até o vértice  05, de coordenadas N 8.657.988,00m e E 500.481,00m,   

deste segue confrontando com a Rua, com azimute 237°38'59" e 

distância de 10,00m até o vértice    06, de coordenadas N 8.657.982,65m 

e E 500.472,55m, deste segue confrontando com as Casas, com azimute 

237°39'12" e distância de 17,28m até o vértice 07, de coordenadas N 

8.657.973,40m e E 500.457,95m,  deste segue confrontando com a Boa 

Esperança-I, com azimute 329°27'56" e distância de 167,73m até o 

vértice 08, de coordenadas N 8.658.117,88m e E 500.372,74m,   deste 

segue confrontando com o Rio Grande, com azimute 26°04'45" e 

distância de 18,75m até o vértice   09, de coordenadas N 8.658.134,72m 

e E 500.380,98m,  deste segue confrontando com o Rio Grande, com 

azimute 30°52'42" e distância de 68,54m até o vértice  10, de 

coordenadas N 8.658.193,54m e E 500.416,16m,  deste segue 

confrontando com o Rio Grande, com azimute 39°28'38" e distância de 

19,20m até o vértice 01, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Imóvel: BOA ESPERANÇA III 

Área (m²): 35413,3736 

Área (ha): 7,1938 

Perímetro (m): 999.11 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 

8.658.375,36m e E 500.555,55m; deste segue confrontando Durvalino 

Rodrigues de Carvalho, com azimute 141°04'38" e distância de 51,10m 

até o vértice 02, de coordenadas N 8.658.335,60m e E 500.587,65m, 

deste segue confrontando com  Durvalino Rodrigues de Carvalho, com 

azimute 141°24'20" e distância de 22,00m até o vértice  03, de 

coordenadas N 8.658.318,41m e E 500.601,38m,  deste segue 
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confrontando com Durvalino Rodrigues de Carvalho, com azimute 

151°15'50" e distância de 77,00m até o vértice  04, de coordenadas N 

8.658.250,89m e E 500.638,40m,  deste segue  confrontando com 

Durvalino Rodrigues de Carvalho, com azimute 162°50'07" e distância de 

60,50m até o vértice  05, de coordenadas N 8.658.193,08m e E 

500.656,25m,  deste segue confrontando a Ruas, com azimute 

241°21'51" e distância de 54,00m até o vértice  06, de coordenadas N 

8.658.167,20m e E 500.608,86m,  deste segue confrontando com o 

Canal, com azimute 149°10'59" e distância de 114,00m até o vértice 07, 

de coordenadas N 8.658.069,30m e E 500.667,26m,  deste segue 

confrontando com as Casas, com azimute 240°24'06" e distância de 

25,00m até o vértice 08, de coordenadas N 8.658.056,95m e E 

500.645,52m,  deste segue confrontando com as Casas, com azimute 

328°31'52" e distância de 28,15m até o vértice  09, de coordenadas N 

8.658.080,96m e E 500.630,83m,  deste segue confrontando com as 

Casas, com azimute 212°00'25" e distância de 53,87m até o vértice 10, 

de coordenadas N 8.658.035,28m e E 500.602,27m,  deste segue 

confrontando com a Rua, com azimute 240°19'29" e distância de 12,45m 

até o vértice 11, de coordenadas N 8.658.029,11m e E 500.591,46m,  

deste segue confrontando com a Rua, com azimute 244°02'22" e 

distância de 9,24m até o vértice  12, de coordenadas N 8.658.025,07m e 

E 500.583,15m,  deste segue confrontando com as Casas, com azimute 

229°04'54" e distância de 36,53m até o vértice 13, de coordenadas N 

8.658.001,14m e E 500.555,55m,  deste segue confrontando com a Boa 

Esperança-II, com azimute 328°27'36" e distância de 243,14m até o 

vértice 14, de coordenadas N 8.658.208,37m e E 500.428,37m,  deste 

segue confrontando com o Rio Grande, com azimute 39°28'36" e 

distância de 56,90m até o vértice  15, de coordenadas N 8.658.252,29m 

e E 500.464,54m,  deste segue confrontando com o Rio Grande, com 

azimute 48°53'10" e distância de 42,93m até o vértice  16, de 

coordenadas N 8.658.280,52m e E 500.496,89m,  deste segue 

confrontando com o Rio Grande, com azimute 43°07'57" e distância de 

29,77m até o vértice  de coordenadas N 8.658.302,24m e E 

500.517,24m,  deste segue confrontando com o Rio Grande, com 

azimute 27°39'09" e distância de 82,54m até o vértice 01, ponto inicial da 

descrição deste perímetro. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 736/2013 

Institui e nomeia Comissão Permanente de Processo Administrativo 

Disciplinar, no âmbito da Guarda Civil Municipal, e, dá outras 

providências. 

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,  

CONSIDERANDO que é interesse desta Administração Municipal 

assegurar e garantir aos servidores púbicos municipais, na condição de 

administrado, o exercício irrestrito do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, consubstanciado no devido processo legal; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade da Administração Pública 

Municipal de instituir e nomear a Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar, no âmbito da Guarda Civil Municipal, nos 

termos do art. 139, da Lei Municipal nº 1013, de 06 de novembro de 

2012; 

CONSIDERANDO por derradeiro que a Comissão Permanente de 

Processo Administrativo Disciplinar possui a atribuição legal de conduzir 

atos e procedimentos relativos à devida instrução do Processo 

Administrativo Disciplinar, quando da ocorrência de falta disciplinar 

praticada por servidor da guarda civil municipal, que por sua natureza, 

possa implicar na pena de demissão de servidor efetivo e, ou, de 

suspensão por mais de 30 (trinta) dias de suas atividades, conforme 

estabelecido no art. 139, da Lei Municipal nº 1013, de 06 de novembro de 

2012.  

DECRETA: 

Art. 1º - Institui e nomeia Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar, no âmbito da Guarda Civil Municipal, que 

será composta pelos seguintes servidores: 

Luiz Fernando Marques – matrícula 2108- Inspetor 

José Carlos Oliveira – matrícula 1753 – Subinspetor  

Neivaldo Pereira Paes – matrícula 2765 - GCM classe A 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 22 de novembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


