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DECRETO Nº 779/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 02, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0028501301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 02 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória, 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-1-30.555 em 12 de novembro de 2013, de propriedade de 

ANDREA PEREIRA SILVA inscrita no CPF sob o n° 802.062.395-72. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Av. Vitória; 5,0 metros de fundo 

com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 17; 25,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 19, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.49.200.0109.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Av. Vitória; 5,0 metros de fundo 

com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito com a outra parte do lote nº 

19; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, perfazendo uma área 

total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.49.200.0113.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 780/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 36, do Loteamento 

Bandeirante I. 

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 

0028281301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 36 com área total 

de 356,0 m² (trezentos e cinquenta e seis metros quadrados) do 

Loteamento Bandeirante I, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, e R-2-

18.242 em 27 de dezembro de 2004, de propriedade de IMOBILIÁRIA 

SANTA RITA inscrita no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Batista Figueiredo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 33,0 metros do lado direito com o 

lote nº 02; 33,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 198,0 m² (cento e noventa e oito metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.000.1347.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Batista Figueiredo; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 33,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 03; 33,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

04, perfazendo uma área total de 198,0 m² (cento e noventa e oito metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6940.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 781/2013 

 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 01, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0028541301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 01 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória, 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-1-20.920 em 22 de outubro de 2009, e R-2-20.920 em 21 de 

dezembro de 2010, de propriedade de PREMIUM EMPREENDIMENTOS 

LTDA inscrita no CNPJ sob o n° 10.860.480/0001-14. 
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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/12-A – 5,0 metros de frente para a Rua dos Lírios; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 14; 25,0 

metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 12, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.49.000.0070.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Rua dos Lírios; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, perfazendo 

uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.49.000.0066.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 782/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 24 da Quadra S, 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 

0027981301 o desdobramento do Lote 24 da Quadra S 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-1-27.229 em 17 de dezembro de 2012, de 

propriedade de JOÃO DA CRUZ ALMEIDA inscrito no CPF sob o n° 

666.836.105-68. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/24-A – 6,0 metros de frente para a Av. Souza Moreira; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 25; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 24, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3185.001. 

Lote P/24-B – 6,0 metros de frente para a Av. Souza Moreira; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 24; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 23, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.26.400.0224.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 783/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 36, 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 

0026661301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 36 com área total 

de 366,51 m² (trezentos e sessenta e seis metros quadrados e cinquenta 

e um centímetros) 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 A FIRMA JOÃO MARQUES DA 

SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 13.209.176/000-8. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,15 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 29,29 metros do lado direito com o lote nº 05; 

30,60 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 04, 

perfazendo uma área total de 179,67 m² (cento e setenta e nove metros 

quadrados e sessenta e sete centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.12.000.0296.001. 

Lote P/04-B – 6,14 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,60 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 04; 31,92 metros do lado esquerdo com o lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 187,63 m² (cento e oitenta e sete metros 

quadrados e sessenta e três centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.12.000.0290.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

3 

 

DECRETO Nº 784/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 05, do Loteamento 

Jardim Vitória I. 

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 

0029031301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 05 com área total 

de 291,21 m² (duzentos e noventa e um metros quadrados e vinte e um 

centímetros) do Loteamento Jardim Vitória I, 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-1-20.920 em 22 de outubro 

de 2009 e R-2-20.920 em 21 de dezembro de 2010, de propriedade de 

PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

10.860.480/0001-14. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 10,0 metros de frente para a Rua das Acácias; 10,0 metros 

de fundo com parte do mesmo lote nº 08; 14,77 metros do lado direito 

com o lote nº 09; 14,35 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 145,60 m² (cento e quarenta e cinco metros 

quadrados e sessenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.49.400.0094.001. 

Lote P/08-B – 10,03 metros de frente para a Rua Buritis; 10,0 metros de 

fundo com parte do mesmo o lote nº 08; 14,35 metros do lado direito com 

o lote nº 07; 14,77 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, perfazendo 

uma área total de 145,61 m² (cento e quarenta e cinco metros quadrados 

e sessenta e um centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.40.200.0647.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 785/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 36, 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 

0028881301 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 36 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 RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 16; 

30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 18, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4721.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 20, 21 e 22, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.200.0042.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 786/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 36, 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 

0028931301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra 36 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 RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 
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Lote P/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 

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 01.00.005.4723.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 14; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.200.0066.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 787/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 36, 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 

0028921301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 36 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 RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

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

30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4722.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 16; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.41.200.0054.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 788/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 11, 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 

0025681301 o desdobramento do Lote 17 da Quadra 11 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 RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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 a outra parte do lote 

nº 17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.000.0055.001. 

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 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 01.00.005.4153.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 



 

5 

 

DECRETO Nº 789/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 07, 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 

0028361301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 07 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 RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 6,0 metros de frente para a Rua Edelvina Moreno; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4752.001. 

Lote P/08-B – 6,0 metros de frente para a Rua Edelvina Moreno; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do mesmo lote nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

10, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.700.0102.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 790/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 09, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0028941301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 09 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória, 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-1-30.672 em 04 de dezembro de 2013, de propriedade de ANA 

LUIZA DE MACEDO MENA BARRETO SILVEIRA inscrita no CPF sob o 

n° 615.198.470-68. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0192.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0186.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 791/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 36, 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 

0026651301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 36 com área total 

de 335,09 m² (trezentos e trinta e cinco metros quadrados e nove 

centímetros) 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 A FIRMA JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA 

LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 13.209.176/000-8. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 12,29 metros de frente para a Rua Brilho do Sol; 12,15 

metros de fundo com a outra parte do lote nº 05; 13,33 metros do lado 

direito com a Rua Claudionor Barros da Carvalho; 14,64 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 04, perfazendo uma área total de 168,83 m² 

(cento e sessenta e oito metros quadrados e oitenta e três centímetros) – 

inscrição imobiliária nº 02.12.000.0310.001. 

Lote P/05-B – 13,33 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 14,64 metros de fundo com o lote nº 04; 12,0 metros do lado 

direito com o lote nº 07; 12,15 metros do lado esquerdo com a outra parte 

do lote nº 05, perfazendo uma área total de 166,26 m² (cento e sessenta 

e seis metros quadrados e vinte e seis centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 02.55.400.0032.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 792/2013 

Exonera, a pedido, o servidor Bruno Coelho de Barros desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL 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. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor Bruno Coelho de Barros, 

Cargo em Comissão de Coordenador de Licenciamentos, símbolo NH4, 

lotado na Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

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

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 793/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 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. 
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DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 

0026521301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 29 com área total 

de 250,09 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-1-16.462 em 15 de abril de 1999 e R-2-16.462 

em 28 de julho de 2008, de propriedade de ODELINO ANTONIO DE 

SOUZA inscrito no CPF sob o n° 137.619.355-87. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 5,0 metros de frente para a Rua Estrela de D’Alva; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 12; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 09; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1390.001. 

Lote P/11-B – 5,0 metros de frente para a Rua Estrela D’Alva; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 12; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.24.900.0184.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 794/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 19, 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 

0025471301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 19 com área total 

de 297,98 m² (duzentos e noventa e sete metros quadrados e noventa e 

oito centímetros) 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-1-21.039 em 11 de 

dezembro de 2009 e AV-2-21.039 em 20 de setembro de 2013, de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 5,05 metros de frente para a Rua João Maurício; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 06; 29,40 metros do lado direito com o lote 

nº 03; 29,65 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 148,28 m² (cento e quarenta e oito metros 

quadrados e vinte e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.30.300.0043.001. 

Lote P/02-B – 5,05 metros de frente para a Rua João Maurício; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 06; 29,65 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 02; 29,90 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, 

perfazendo uma área total de 149,70 m² (cento e quarenta e nove metros 

quadrados e setenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.3588.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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PORTARIA SEMMAS Nº 119, de 20 de dezembro de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

Empresa OESTE DIESEL LTDA.  

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-

0584/TEC/LS-0067, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), 

válida por 02 (dois) anos, a Empresa OESTE DIESEL LTDA., Pessoa 

Jurídica inscrita no CNPJ sob nº.05.496.095/0001-08, com endereço à 

Rodovia BR 020/242, Km 606 (saída para Brasília), neste município de 

Barreiras – BA, CEP: 47.808-909, para atividade de Comércio e 

Transporte de Combustível Óleo Diesel, TRR – Transportador 

Revendedor Retalhista, capacidade total de armazenamento de 

combustível é de 120 m
3
 (cento e vinte metros cúbicos), na Rodovia 

BR 020/242, Km 606 (saída para Brasília), neste município de Barreiras – 

BA, mediante o cumprimento da legislação vigente e dos 

Condicionantes:  

I - Operar o empreendimento de acordo com o projeto apresentado e em 

concordância com as nas Normas Técnicas da ABNT para a atividade 

Transportador Revendedor Retalhista - TRR; 

II - Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os 

equipamentos e sistemas de detecção contra vazamentos, 

derramamentos, transbordamentos, corrosão em tanques de acordo com 

ABNT pertinentes; 

III - Manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos 

e sistemas de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 

transbordamentos, corrosão em tanques aéreos e tubulações e os 

extintores, de acordo com o projeto apresentado a SEMMAS e às 

Normas Técnicas da ABNT pertinentes; 

 

IV - Apresentar a SEMMAS, dentro do prazo de 180 dias, Laudo de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros atestando as instalações; 

V - Informar imediatamente a SEMMAS, quando da ocorrência de 

vazamento; 

 

VI - Armazenar temporariamente e adequadamente os resíduos sólidos 

até posterior coleta pela prefeitura do município; 

 

VII – Deverá efetuar manutenções preventivas de todo sistema SAO 

(Sistema de Separação Água/Óleo) para melhorar a eficiência do 

sistema; 

VIII - Evitar cultivar vegetação de porte arbóreo e arbustivo próximo à 

Base de Carga e Descarga de óleo biodiesel como medida de prevenção 

contra incêndio; 

IX – Realizar treinamento específico com os funcionários para 

procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os 

conhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do 

mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de 

risco e para a fiscalização; 

X – Deverá manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais – PPRA, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-

09, da Portaria nº. 25 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 29 de 

dezembro de 1994, Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO, conforme previsto na Norma Regulamentadora 

NR-07, da Portaria nº. 24 de 29/12/1994 e da Portaria nº 08 de 

08/05/1996 do Ministério do Trabalho e Emprego e Plano de 

Emergência, todos com a respectiva ART do responsável técnico; 

 

XI – Requerer previamente a SEMMAS a competente licença, no caso de 

alteração do projeto apresentado. 

 

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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PORTARIA SEMMAS Nº 120, de 20 de dezembro de 2013. 

Conceder Licença Simplificada (LS), válida por 02 (dois) anos, a 

WAGNER BARBOSA PAMPLONA – FAZENDA VALPARAÍSO. 

O Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, no exercício da 

competência que lhe foi delegada pelo Decreto Municipal Nº 195, de 01 

de Março de 2013 e o Acordo de Cooperação Técnica do Programa 

Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada entre a SEMA - Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de 

Barreiras, aprovado pela Resolução CEPRAM n° 4.016, de 04 de 

dezembro de 2009, bem como a Lei Municipal n° 921 de 23/12/2010 e 

Art. 145 seus parágrafos e incisos, do Decreto Estadual n° 14.024 de 

06/06/2012 e, tendo em vista o que do processo SEMMAS nº 2013-

0146/TEC/LS-0008, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao 

pleiteado, RESOLVE: Art. 1º – Conceder Licença Simplificada (LS), 

válida por 02 (dois) anos, a WAGNER BARBOSA PAMPLONA, Pessoa 

Física, inscrita no CPF sob nº.507.064.895-00, com endereço à Rua 

Ibirapuera Nº377, bairro Renato Gonçalves, neste município de Barreiras 

– BA, CEP: 47.804-190, para atividade de pecuária extensiva (criação 

de bovinos) em área de pastagem de 281ha 12a 31ca (duzentos e 

oitenta e um hectares, doze ares e trinta e um centiares), nas 

coordenadas UTM 0499135 / 8677470 e 0499052 / 8676584, localizada 

na FAZENDA VALPARAÍSO, situada na Rodovia Cachoeira do Redondo, 

km 19 (rio Branco), s/n, Zona Rural, Barreiras - BA, mediante o 

cumprimento da legislação vigente e dos Condicionantes:  

I – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção 

Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do 

trabalho, sendo obrigatório o seu uso;  

II – Respeitar a área de Reserva Legal e Área de Preservação 

Permanente – APP’s conforme Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Estadual 

10.431/2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.024/2012, com 

interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição da 

caça; bem como manter os limites e os aceiros das áreas de Reserva 

Legal sempre limpos para evitar acidentes com fogo; 

III – Excluir gestantes e menores de idade das equipes de aplicação de 

agrotóxicos;  

IV – Os efluentes sanitários deverão ser coletados, tratados e destinados 

conforme o Artigo 64 do Decreto Estadual nº 14.024/2012 e a Norma 

NBR – 7229 da ABNT; 

V – Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos, inclusive os 

domésticos, obedecendo ao Artigo 80 do Decreto Estadual nº 

14.024/2012; 

VI – Deverá manter a prática de seleção/separação dos resíduos sólidos 

recicláveis e encaminhá-los para destino final adequado; 

 

VII – Armazenar adequadamente óleos lubrificantes usados ou 

contaminados, resultantes dos procedimentos operacionais, e enviar para 

reciclagem em instalações de refino de óleo, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 009/93; 

VIII – Construir na base do tanque de armazenamento de combustível, 

bacia de contenção devidamente impermeabilizada, bem como, construir 

piso impermeável na área de abastecimento de veículos e máquinas 

agrícolas, emoldurado com canaletas de contenção ligadas à caixa 

separadora de água e óleo; 

IX – Adotar práticas agrícolas que visem à conservação do solo; 

X – Realizar a supressão de vegetação da área remanescente somente 

com autorização do órgão ambiental competente; 

XI – Deverá apresentar Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – 

CEFIR. Prazo: 60 (sessenta) dias; 

XII – Implementar Programa de Gestão, Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente - Trabalho Rural – PGSSMA-TR no empreendimento; 

XIII – Implementar Programa de Educação Ambiental no 

empreendimento; 

XIV – São vedados a caça, pesca, apreensão e o cativeiro de animais 

silvestres na propriedade, estando os infratores sujeitos às sanções e 

penalidades previstas na Lei Federal nº 9605/98 e no Decreto Federal nº 

6.514/2008; 

XV – Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa ao 

cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fiscalização 

dos órgãos ambientais; 

 

XVI – Requerer nova licença a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade - SEMMAS para qualquer alteração que venha ocorrer 

na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta 

licença.  

Art. 2º - Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da SEMMAS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou 

Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 

Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos 

legais. 

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos documentos 

relativos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam 

mantidos disponíveis à fiscalização da SEMMAS e aos demais órgãos do 

Sistema Estadual do Meio Ambiente – SISEMA.  

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Nailton Sousa Almeida 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade 
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COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

ORDEM DE SERVIÇO INTERNA Nº 24 SECRETARIA DE FINANÇAS 
 
 
O secretário de Finanças, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação Municipal, R E S O L V E: 

 

DETERMINAR aos Fiscais de Tributos, em especial, a divulgação da Lei 1045/2013 – que concede benefícios fiscais, levando o conhecimento e as 

informações nela contida ao máximo possível de Contribuintes, inclusive às Contabilidades deste Município, durante todo o mês de dezembro de 2013. 

 

No final do período, apresentar relatório dos Contribuintes visitados a esta Secretaria. 

 

Fiscais em vistoria: 

Aluizio de Souza Nogueira 

Fabíola Risele S. de O. Almeida 

Tainã de Abreu Nascimento 

 

Esta Ordem de Serviço Interna entra em vigor a partir desta data. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, 20 de Dezembro de 2013 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 
Secretário Municipal de Finanças 

Decreto nº 05/2013 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 

 

Pelo presente Edital ficam notificados de acordo com o Artigo 57 e Inciso III da Lei 922/2010 os contribuintes abaixo listados, e que por não 

apresentarem defesas foram considerados revéis conforme o Artigo 71 da Lei 922/2010, e sendo assim julgados pela autoridade em 1ª instância.  

Ficam os contribuintes intimados, para no prazo de 15(dias), contados na forma do artigo 58, inciso III da Lei municipal nº 922/2010 (Código Tributário 

Municipal), recolher o valor do auto de infração, com os acréscimos legais, sob pena de execução judicial. 

 
 
 

INSCRIÇÃO EMPRESA CPF/CNPJ AUTO/ANO 

7965 MIGUEL PEIXOTO MONTEIRO NETO 09505048/0001-26 435/2010 

482 CASA DE SAUDE E MAT. STA MONICA LTDA 14779912/0001-18 928/2010 

5052 GRECIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 16347650/0001-48 485/2010 

6058 HERBIO JEAN MARIANO ARAUJO 07848481/0001-39 1699/2010 

1002563 IONARA MEDRADO F. SILVA 003.564.935-63 1676/2010 

6073 ROBERTO ANTONIO LOPES RAMOS 059.826.425-68 698/2011 

6199 I. DE ALMEIDA TORRES  08176144/0001-05 1406/2010 

9344 DENILSON SALES COM. E REPRESENT. LTDA 10597905/0001-44 1119/2012 

9868 CARLA APARECIDA SILVA 11119128/0001-95 810/2012 

3948 NUBIA DE MENDONÇA BARROS 03552272/0001-92 795/2012 

1454 CARLOS LOPES AUTO PEÇAS SERV. LTDA 63220826/0001-86 739/2012 

7863 JONIVAR BISPO CANTUARIO VESTUARIO 09645665/0001-27 722/2012 

2307 EDIVALDO TADEU DE SOUZA CAMPOS 33933482/0001-91 1175/2009 

3273 EMTOL EMP. TURISTICOS DO OESTE LTDA 04064726/0001-49 763/2009 

7257 EDIVANIA ALVES DE MIRANDA 08438099/0001-10 724/2012 

9865 NEBRASKA- GENÉTICA E PECUÁRIA LTDA 08333791/0001-83 691/2012 

9865 NEBRASKA- GENÉTICA E PECUÁRIA LTDA 08333791/0001-83 692/2012 

8278 INEZ PEREIRA DE BRITO 04999155/0001-34 688/2012 

3334 SANTOS MORAIS COM. DE UT. P/ O LAR LT 03887264/0001-05 682/2012 

10808 FRANCISCA ELIENE FERNANDES BARBOSA 08625180/0001-09 1204/2010 

7447 BEAGA SAT LTDA 08025830/0001-85 1461/2010 

2819 JACKSON L. DA ROCHA & CIA LTDA 02864930/0001-19 1657/2011 

9673 JORGE FERREIRA ARAUJO 16483240/0001-24 584/2010 

4449 CENTRO DO CONST. MAT. DE CONST. LTDA 04913253/0001-07 1972/2010 

8179 CONFECÇÃO DIAS LTDA 10469775/0001-64 1155/2012 

10346 FERRARI BAHIA LTDA 11639631/0001-71 1153/2012 

7472 SAGA ATACADO E VAREJO LTDA  09142180/0001-10 1150/2012 

7472 SAGA ATACADO E VAREJO LTDA  09142180/0001-10 1152/2012 

7904 GISELIA DE MACEDO NETO 10194839/0001-61 1148/2012 

869 JOSE MARTINS BRAGA E GILMAR M BRAGA 02181349/0001-00 1577/2010 

8697 RIBEIRO E CASTRO LTDA 07321632/0001-04 1394/2012 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar 
documentação fiscal e/ou contábil solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3°, da Lei n.º  922/2010. 
 
 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF AUTO 

20/09/2013 000011042 027.089.394-67 Adeilma Almeida Vallas 01297/2013 - 

24/09/2013 000008647 10.730.446/0001-25 Ágape Produtos Alimentícios Ltda 01311/2013 - 

24/09/2013 000010952 11.814.518/0001-85 Aghata Higienização Profissional ltda 01305/2013 - 

07/02/2013 000010132 09.289.510/0001-03 Agropecuária Sucupira Ltda 00250/2013 - 

24/09/2013 000010079 11.322.318/0001-05 Agrovem Máquinas Ltda 01302/2013 - 

24/09/2013 000011803 13.332.213/0001-62 AGS Serviços de Munck Ltda ME 01309/2013 - 

24/09/2013 000011935 13.572.546/0001-69 Aguamax Bahia Comércio e Serviços Ltda 01307/2013 - 

24/09/2013 000009263 24.778.953/0001-43 Aldomar Santana Rego Souza 01312/2013 - 

23/09/2013 000009717 10.963.913/0001-67 Antônio Carvalho da Cunha 01299/2013 - 

16/05/2013 000012761 13.240.842/0001-62 RLB Construções e Terraplanagem Ltda ME 00951/2013 - 
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PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO 
Secretário Municipal de Finanças 

Decreto nº 05/2013 

 
 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
Pelo presente Edital, fica intimado a comparecer à Coordenação de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, o responsável legal das empresas abaixo citadas a apresentar 
documentação fiscal e/ou contábil solicitadas, na conformidade do disposto no art. 12, § 3°, da Lei n.º  922/2010. 
 

Data I.M CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL TIAF AUTO 

16/10/2013 000012375 14.440.768/0001-90 Edna Ferreira dos Santos – ME 01365/2013  

21/10/2013 000013012 10.470.505/0001-73 Edvaldo Siqueira – ME 01372/2013 - 

15/10/2013 000011770 10.829.048/0003-22 Igor Galindo Lopes 01360/2013 - 

11/10/2013 000010800 11.630.305/0001-01 José Santos das Neves – ME 01355/2013 - 

21/10/2013 000012888 051.184.585-52 Josilene Rosa da Conceição 01374/2013 - 

16/10/2013 000011058 12.374.261/0001-50 L - de Souza Neto 01363/2013 - 

21/10/2013 000013008 14.802.205/0001-03 Lima Construtora e Terraplenagem Ltda 01375/2013 - 

24/10/2013 000013509 14.969.948/0001-64 Mefa Produtos Alimentícios Ltda – ME 01398/2013 - 

21/10/2013 000013168 16.715.521/0001-65 MJ – Empresarial Agrícola Florestal Ltda 01377/2013 - 

10/10/2013 000012508 14.697.088/0001-57 Paper Marketing e Propaganda Ltda – ME 01348/2013 - 

21/10/2013 000012619 14.646.758/0001-06 Sinnara Regis de Araujo 01376/2013 - 

21/10/2013 000012876 005.596.645-40 Wilma Batista da Silva 01373/2013 - 
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