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PORTARIA GAB. Nº 013/2014 
Exonera, a pedido, a servidora Iane Lara Batista Barrense desta 

Prefeitura Municipal. 

 O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio 

Henrique de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Barreiras/BA, 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora Iane Lara Batista 

Barrense, Cargo de Guarda Municipal, matrícula 12782, lotada no 

Gabinete. 

Art. 2º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

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

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito – Em 24 de janeiro de 2014 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 251/2014 

“Regulamenta a Lei Municipal nº457/99, de 06 de julho de 1999, que 

autoriza o Chefe do  Poder Executivo a promover a transferência de 

propriedade territorial do Município para fins de regularização fundiária e 

a Lei Municipal nº 549/01, de 18 de dezembro de 2001, que autoriza o                                                                       

Chefe do Poder Executivo Municipal a incorporar a seu patrimônio 

terrenos urbanos e dá outras providências” 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município, e em 

conformidade com as demais disposições legais vigentes e aplicáveis às 

espécies, e; 

CONSIDERANDO o que determina o artigo 4º, da Lei Municipal 

nº457/99, de 06 de julho de 1999, o artigo 7º, da Lei Municipal 549/2001, 

de 18 de dezembro de 2001 e a Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 

2009, Art.49; 

 

CONSIDERANDO a situação irregular da maioria das propriedades 

residenciais, comerciais e áreas de equipamentos comunitários, situadas 

nos assentamentos urbanos, no centro da cidade,nos povoados da zona 

rural e nos loteamentos irregulares ou clandestinos do Município de 

Barreiras; 

CONSIDERANDO que inexiste nas referidas localidades a observância 

aos preceitos legais de urbanismo e ocupação do solo; 

CONSIDERANDO que há necessidade do Município proceder o 

reordenamento destas áreas e a respectiva regularização fundiária dos 

imóveis individualmente; 

DECRETA: 

Art.1º - A regularização fundiária destina-se a transferência de 

propriedade territorial do Município de Barreiras, em favor de particulares 

por meio de doação ou alienação desde que inseridos em áreas 

consolidadas na zona urbana e em povoados da zona rural, nos casos 

de: 

I –ocupadas de forma mansa e pacífica há, pelo menos, 5(cinco) anos, 

conforme estabelece a Lei Federal nº 11.977, Art. 47, Inciso VII, alínea 

“a” e pela  Lei Federal nº 12.424, de 2011; 

II –núcleos residenciais urbanos e povoados da zona rural, loteamentos 

ou parcelamentos do solo informais ou irregulares e empreendimentos 

habitacionais não regularizados, conforme a Lei Federal nº 11.977, 

Art.47, Inciso VIII; 

III – Imóveis inseridos no denominado Bairro Centro da Cidade de 

Barreiras, neste Município. 

Art. 2º - Cabe à Comissão de Regularização Fundiária instituída pelo 

Decreto Municipal nº 545, de 30 de julho de 2013, promover a 

regularização fundiária dentro da circunscrição do 

Município de Barreiras, após a análise do atendimento dos requisitos 

estabelecidos pela Lei Municipal nº 457/99, de 06 de julho de 1999. 

Parágrafo único: Para efeito do presente Decreto, as atribuições da 

Comissão Especial estabelecida no Art.3º da Lei Municipal nº 457/99, de 

06 de julho de 1999, serão desempenhadas e exercidas pela Comissão 

estabelecida no artigo anterior. 

Art. 3º - A Comissão estabelecida no artigo anterior dará início ao 

procedimento de regularização fundiária mediante apresentação 

obrigatória de requerimento formal do possuidor do imóvel, do loteador e 

dos demais interessados. 

Art.4º - A Comissão definirá o instrumento de regularização mais 

adequado para cada unidade territorial, dentre elas: 

I –a regularização de parcelamento do solo; 

II – a demarcação urbanística e legitimação de posse; 

III – a transmissão efetiva de propriedade do imóvel por meio da Escritura 

Pública de Doação ou Alienação de Bem Público em favor de 

particulares. 
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Art. 5º- Para fins da regularização fundiária prevista no artigo 1º da Lei 

Municipal nº 457/1999, o interessado deverá apresentar a Comissão o 

requerimento de regularização fundiária, munido dos seguintes 

documentos obrigatórios: 

I – Documentos pessoais do interessado: cópia do documento de 

Identidade/RG, cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas no 

Ministério da Fazenda - CPF/MF, Título de Eleitor de Barreiras, Certidão 

de Casamento/Nascimento, comprovante de residência(conta de água, 

luz, telefone, etc); 

II – Certidão Negativa de Débitos do Imposto Predial Territorial Urbano-

IPTU, referente ao imóvel a ser legalizado; 

III – Certidão de inteiro teor positiva ou negativa fornecida pelo Cartório 

de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras, conforme 

a localização do imóvel; 

IV –Certidão de 1º Lançamento, Localização e Avaliação, fornecida pelo 

membro da Comissão indicado pela Coordenação de Administração 

Tributária, após requerimento do Presidente da Comissão; 

V – Declaração de Posse Mansa, Pacífica, com Limites e Confrontantes 

assinada pelo posseiro e pelos vizinhos de rua e ou confrontantes do 

lado esquerdo, lado direito e do fundo, conforme modelo fornecido pela 

Comissão; 

VI – Comprovante de posse, caso tenha, tais como: Contrato de Compra 

e Venda, Recibo de Compra, Termo de Doação, etc; 

VII–Nos casos de terrenos inseridos dentro da circunscrição territorial do 

Município, que não possuam matrícula nos Cartórios de Registro de 

Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras, para efetivar o 

determinado no artigo 1º, da Lei Municipal nº 549/01, de 18 de dezembro 

de 2001, será necessário o prévio cadastramento, com confecção da 

planta de localização contendo as subdivisões das quadras, dimensões e 

numeração dos lotes, logradouros, espaços livres e outras áreas com 

destinação específica e o devido memorial descritivo, que poderá ser 

feito pelos Técnicos/Engenheiros/Arquitetosfuncionários do Município ou 

Técnico/Engenheiro/Arquiteto não funcionários, devidamente 

cadastrados, sendo que caso seja feito por particulares, deve ser 

recolhido a respectiva prova de Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART junto ao Conselho Regional de Engenharia- CREA-BA ou de 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo-CAU; 

VIII–após a publicação do Edital previsto no inciso I, do Art. 6º, do 

presente Decreto, o interessado deverá efetuar o pagamento do 

Documento de Arrecadação Estadual - DAE, referente ao Imposto sobre 

a Transmissão Causa Mortis e Doação-(ITCMD), no caso de Doação ou 

o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, referente ao Imposto de 

Transmissão “Inter-Vivos”-(ITIV),se for caso de Alienação; 

IX –após entrega dos documentos citados, será instaurado um processo 

administrativo obrigatoriamente numerado para cada imóvel, pela 

Comissão; 

Parágrafo único: Os documentos elencados no presente artigo deverão 

ser apresentados a Comissão em (02)duas vias. 

Art. 6º - Após análise pela Comissão de toda documentação apresentada 

exigida por este Decreto, o processo administrativo será obrigatoriamente 

encaminhado para a Procuradoria Geral do Município proceder a sua 

análise e emissão de Parecer para controle de legalidade e , 

posteriormente, será devolvido a Comissão para decisão que sendo pelo 

indeferimento, o processo será arquivado, sendo pelo deferimento, a 

Comissão dará prosseguimento ao procedimento por meio dos seguintes 

atos: 

I – Publicação do Edital devidamente assinado pelo Chefe do Poder 

Executivo e pelo Presidente da Comissão de Regularização Fundiária, 

que transcorrido o prazo legal de 15(quinze) dias, sem impugnação, se 

procederá ao preenchimento das Guias de Informação do ITCMD ou das 

Guias de Informação Transmissão “Inter-Vivos” - ITIV, em três vias, com 

as assinaturas e carimbos devidos pela autoridade competente atribuída 

por lei, bem como com apresentação obrigatório do DAE ou DAM, 

recolhido pelo interessado junto aos órgãos responsáveis; 

II – Nos casos definidos pela Lei Municipal nº 549/01, de 18 de dezembro 

de 2001, após publicação do Edital no Diário Oficial do Município, a 

Comissão de Regularização Fundiária, fará um Termo de Incorporação 

ao Patrimônio do Município de Barreiras, que será assinado 

pelo Chefe do Poder Executivo e pelo Presidente da Comissão, sendo 

anexado ao documento, a planta de localização, memorial descritivo, 

CND do IPTU, Certidão Negativa do Cartório de Registro de Imóveis e 

Hipotecas, autorização de Incorporação ao Patrimônio do Município, 

assinada pelo possuidor,em seguida, será encaminhado ao Cartório de 

Registro de Imóveis e Hipotecas da circunscrição de localização do 

imóvel para a respectiva abertura de matrícula e posterior informação a 

Comissão do número inscrito; 

III – Nos casos de imóveis que são matriculados em nome do Município, 

inclusive os incorporados, para fins de regularização fundiária, deve-se 

juntar aos autos do processo administrativo após o transcurso do prazo 

regulamentado no inciso I do presente artigo, cópia do Edital publicado 

no Diário Oficial do Município, munido de 02(duas) cópias das Guias 

citadas no inciso anterior, Certidão Negativa de Débito do IPTU, 

Avaliação do imóvel, cópia da Identidade/RG, cópia da inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda- CPF/MF, cópia 

do Título de Eleitor do Município de Barreiras, Certidão Negativa do 

Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Barreiras, 

Estado da Bahia, para a devida apresentação a um Cartório do 

Tabelionato de Notas para fins de lavratura da Escritura. 

IV–Antes da lavratura da Escritura de Doação ou Alienação de Imóvel 

Público, o interessado será convocado a comparecer no Cartório do 

Tabelionato de Notas para retirar as Guias do DAJE e efetuar o 

pagamento da taxa do ato de confecção da escritura;  

V – Na Escritura Pública de Doação ou Alienação deverá constar 

obrigatoriamente a assinatura de 02(duas) testemunhas; 

VI – Após a lavratura da Escritura Pública de Doação ou Alienação de 

Imóvel Público para fins de regularização fundiária, a Comissão em 

conjunto com o Cartório do Tabelionato de Notas, designará local, data e 

horário para a colhida das assinaturas do(a) interessado(a) 

beneficiário(a), do Chefe do Poder Executivo Municipal e das 

testemunhas; 

VII– uma vez colhidas as assinaturas, a Escritura ficará com a Comissão 

para providências junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, 

que emitirá DAJE a ser pago pelo(a) interessado(a) beneficiário(a) e 

este(a) após pagamento na rede bancária, apresentará o comprovante; 
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VIII – Feito o devido registro da Escritura, a Comissão em conjunto com o 

Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, designará local, data e 

horário para a entrega efetiva da Escritura de Doação ou Alienação de 

Imóvel Público para fins de regularização fundiária, ao (a) interessado(a) 

beneficiário (a). 

Art.7º - Com a entrega da Escritura, uma cópia deverá fazer parte do 

processo administrativo, o qual será arquivado pela comissão. 

Art. 8º - Nos projetos de regularização fundiária de interesse social, para 

viabilizar recursos federais, as equipes de técnicos da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico, da Secretaria do Trabalho 

e Promoção Social e da Secretaria de Infraestrutura e Obras, elaborarão 

os projetos obedecendo aos preceitos normativos elencados nas Leis 

Federais vigentes, sob a supervisão da Comissão de Regularização 

Fundiária. 

Art. 9º - Para viabilizar as ações da Comissão de Regularização 

Fundiária, será instalado escritório de apoio em local definido, o qual será 

dotado de materiais, móveis, equipamentos apropriados, sendo 

conectado à rede de Internet, ao setor de tributos e cadastro 

imobiliário,para que as diversas equipes possam desenvolver suas 

atividades a contento, sendo deliberado que os demais órgãos do 

Governo Municipal quando solicitados, devem colaborar para que o êxito 

seja alcançado em prol da sociedade barreirense. 

Art. 10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

RETIFICAÇÃO TERMOS DE POSSE PUBLICADOS EM DIÁRIO 

OFICIAL DE 14 DE DEZEMBRO DE 2014 

Onde se lê:  

Aos treze 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 Coordenador, símbolo NH6, a 

Sra. Selma Regina da Silva Chaves 

Leia-se: 

Aos treze 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 Coordenador, símbolo NH5, a 

Sra. Selma Regina da Silva Chaves 

 

Onde se lê:  

Aos treze 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 Coordenador, símbolo NH6, o 

Sr. Franklin Pereira da Silva 

Leia-se: 

Aos treze 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 Coordenador, símbolo NH5, o 

Sr. Franklin Pereira da Silva 

 

 

TERMO DE POSSE 

Aos vinte e quatros 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 Gerente de 

Posto, símbolo NH7, a Sra. Rita de Cassia Araújo Santos, CPF 

019.459.955-80, RG 2613669 SSP/BA, filha de Juracy Antonio dos 

Santos e Rita do Nascimento Araújo Santos, 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, 24 de janeiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira                                                                                                          

Prefeito de Barreiras 

 

Rita de Cassia Araújo Santos                                                                                         

Empossado 

 

 

 

Testemunhas:  

 


