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DECRETO Nº 243/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra M, do Loteamento 

Flamengo. 

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 

0030021301 o desdobramento do Lote 07 da Quadra M com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 

Flamengo, 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-1-16.831 em 07 de abril de 2000, de propriedade de OSWALDO 

VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO inscrito no CPF sob o n° 

308.998.014-34. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Juventude; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 24; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6679.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Juventude; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 24; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 07; 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 01.00.006.0787.000. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 244/2014 

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

Flamengo. 

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 

0000281401 o desdobramento do Lote 02 da Quadra Q com área total de 

312,80 m² (trezentos e doze metros quadrados e oitenta centímetros) do 

Loteamento Flamengo, 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-2-14.968 em 12 de fevereiro de 2008, de 

propriedade de FRANCISCO CARLOS DE ARAÚJO inscrito no CPF sob 

o n° 002.251.415-58. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Vitória; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 26,07 metros do lado direito com o lote nº 13; 

26,07 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 156,42 m² (cento e cinquenta e seis metros 

quadrados e quarenta e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6550.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Vitória; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 26,07 metros do lado direito com a outra parte do 

lote nº 02; 26,07 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, perfazendo 

uma área total de 156,42 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados 

e quarenta e dois centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.30.500.0028.001. 

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

 

 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 245/2014 

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

Rio Grande. 

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 

0000651401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra W com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Rio 

Grande, 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-2-30.533 em 17 de dezembro de 2013, de propriedade de JOSELITA 

PIRES DE LIMA inscrito no CPF sob o n° 367.092.395-00. 

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 Valença; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 30; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 02; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.17.900.0045.001. 

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

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

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.000.8629.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 246/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 38 da Quadra C, do Loteamento 

Recanto dos Pássaros. 

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 

0025041301 o desdobramento do Lote 38 da Quadra C com área total de 

340,0 m² (trezentos e quarenta metros quadrados) do Loteamento 

Recanto dos Pássaros, 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-1-14.664 em 04 de fevereiro de 1994 e R-3-

14.664 em 18 de abril de 1994 e AV-4-14.664 em 14 de agosto de 2013, 

de propriedade de JOSÉ SESOSTRIS DE LIMA inscrito no CPF sob o n° 

024.392.981-15. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/38-A – 6,50 metros de frente para a Rua Curió; 6,50 metros de 

fundo com o lote nº 37; 26,50 metros do lado direito com o lote nº 20; 

26,50 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 38, 

perfazendo uma área total de 172,25 m² (cento e setenta e dois metros 

quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.34.200.0169.001. 

Lote P/38-B – 3,50 metros de frente para a Rua Curió prolongando-se 

4,24 com chanfro; 6,0 metros de fundo com o lote nº 37; 26,50 metros do 

lado direito com parte do mesmo lote nº 38; 23,50 metros do lado 

esquerdo com a Rua Beija Flor, perfazendo uma área total de 167,75 m² 

(cento e sessenta e sete metros quadrados e setenta e cinco 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6990.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 247/2014 

Torna sem efeito Decreto 166/2014. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Tornar sem efeito o Decreto 166/2014 que nomeava a senhora 

Eliana Shibert Saúde Quinteiro, para provimento do Cargo em 

Comissão de Diretor Administrativo, símbolo NH5, lotada na Secretaria 

da Saúde. 

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 janeiro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 248/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 29, 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 

0000791401 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 29 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 Ipê; 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 parte do mesmo lote nº 18, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.40.900.0107.001. 

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

fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 18; 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 01.00.005.4823.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 249/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 93, 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 

0000641401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 93 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-1-30.766 em 02 de janeiro de 2014, de propriedade de LAURO 

PIRES DE LIMA inscrito no CPF sob o n° 792.021.791-15. 

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 Sidnei Marmore; 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 01.00.001.8816.001. 

 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua Sidnei Marmore; 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 02.08.400.0352.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 250/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra I, do Loteamento 

Divisa 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 

0029711301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra I com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Divisa 

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-

18.943 em 10 de agosto de 2005, de propriedade de JUAREZ FLAVIO 

DA SILVA AMORIM inscrito no CPF sob o n° 107.404.145-34. 

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 São Felipe; 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 parte do mesmo lote nº 14, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.006.6174.001. 

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

fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

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 01.00.000.9359.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras-BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo em Comissão de Assessor Técnico II, símbolo 

NH6, a Sra. Auxiliadora Monteiro de Oliveira, CPF 564.972.535-72, RG 

34114440 SSP/SE, filha de Erinaldo Nunes de Oliveira e Marilene 

Monteiro de Oliveira oportunidade em que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração 

de Bens e Declaração e Inexistência de impedimentos Legais ou 

Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que 

vai assinado pelo Prefeito de Barreiras, Antonio Henrique de Souza 

Moreira, pelo empossado e por duas testemunhas. 

Barreiras-BA, 20 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

 

Auxiliadora Monteiro de Oliveira                                                                                         

Empossado 

 

 

Testemunhas:  

TERMO DE POSSE 

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras-BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo em Comissão de Assessor Jurídico I, símbolo 

NH4, a Sra. Doralice Farias Souza, CPF 269.928.685-00, RG 

0082022909 SSP/BA, filha de Maria de Lourdes Batista de Farias , 

oportunidade em que foi cientificado 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 

declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. O 

empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e 

Declaração e Inexistência de impedimentos Legais ou Acumulação de 

Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado 

pelo Prefeito de Barreiras, Antonio Henrique de Souza Moreira, pelo 

empossado e por duas testemunhas. 

Barreiras-BA, 20 de janeiro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

 

Doralice Farias Souza                                                                                         

Empossado 

Testemunhas:  

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte dias do mês de janeiro de 2014, frente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito de Barreiras-BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, o 

Sr. Edivelton Souza, CPF 039.687.325-10, RG 1380834520 SSP/BA, 

filho de Edigar Sena Souza e Adetina Gomes de Souza, oportunidade em 

que foi cientificado 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 declarado 

EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. O empossado 

apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração e 

Inexistência de impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para 

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

Barreiras, Antonio Henrique de Souza Moreira, pelo empossado e por 

duas testemunhas. 

Barreiras-BA, 20 de janeiro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

 

Edivelton Souza                                                                                         

Empossado 

Testemunhas:  


