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Edital de Convocação 

(Audiência Pública LRF) 

 
Em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 

101/2000 (LRF), a Prefeitura Municipal de Barreiras - Estado da Bahia, 

convida toda comunidade para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para 

demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Terceiro 

Quadrimestre de 2013. 

A audiência será realizada no dia 27/02/2014 às 19 hs., no Plenário da 

Câmara Municipal de Barreiras, situado a Avenida Cleriston Andrade nº 

1353, Bairro São Miguel, Barreiras/Ba. 

 

Barreiras-Ba., em 13 de fevereiro de 2014 

 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal - 

 

 

 

 

DECRETO Nº 289/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 20, 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 

0023881301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 20 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-1-21.039 em 11 de dezembro de 2009, 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/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua Maria Nilza Araújo de 

Souza; 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 01.25.400.0081.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Maria Nilza Araújo de 

Souza; 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 01.00.001.1450.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 290/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra H, 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 

0002441401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra H 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-1-21.759 em 03 de dezembro de 2010, de 

propriedade de NATÁLIA DE ANDRADE CASTRO inscrito no CPF sob o 

n° 030.816.095-93. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 09; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 08; 

36,0 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 01.12.900.0961.001. 

Lote P/10-B – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 09; 36,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 10; 36,0 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 01.00.005.9040.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 291/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 07, 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 

0002551401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 07 com área total 

de 360,0 m² (trezentos e sessenta 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-1-30.834 em 22 de janeiro de 2014, de propriedade de KESSIA 

DALILA LIMA DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 070.108.965-26. 

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 da Acerola; 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 a outra parte do lote nº 10, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.40.400.0415.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Acerola; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 

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 01.00.006.6494.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 292/2014 

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

Bela Morada. 

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 

0000701401 o desdobramento do Lote 03 da Quadra A com área total de 

366,0 m² (trezentos e sessenta e seis metros quadrados) do Loteamento 

Bela Morada, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 

2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob 

nº R-1-43.978 em 20 de novembro de 2013, de propriedade de JAILSON 

ALVES ARRUDA inscrito no CPF sob o n° 000.172.068-63. 

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 da AABB; 6,0 metros de 

fundo com área não delimitada; 30,50 metros do lado direito com o lote 

nº 04; 30,50 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 183,0 m² (cento e oitenta e três metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.006.7387.001. 

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

fundo com área não delimitada; 30,50 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 03; 30,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 183,0 m² (cento e oitenta e três metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.8705.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 293/2014. 

Exonera a servidora Monaliza Rodrigues Chagas 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 exonerada a servidora Monaliza Rodrigues Chagas, do 

Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, lotada na 

Secretaria de Educação. 

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, 12 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 294/2014. 

Exonera a servidora Rosângela Barbosa Kerber 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 exonerada a servidora Rosângela Barbosa Kerber, do 

Cargo em Comissão em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, 

lotada na Secretaria do Trabalho e Promoção Social. 

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, 12 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 295/2014 

Exonera a servidora Daiane Fernandes Maia Neiva 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 exonerada a servidora Daiane Fernandes Maia Neiva, do 

Cargo de Secretário Escolar da Escola Municipal Luzia Gonçalves de 

Souza, lotada na Secretaria de Educação. 

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, 12 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO 793/2013 PUBLICADO EM 

DIÁRIO OFICIAL DE 21 DE DEZEMBRO DE 2013 

Onde se lê:  

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. 

Leia-se: 

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 RITA DE CÁSSIA AQUINO 

DE SOUZA & CIA inscrito no CNPJ sob o n° 07.250.782/0001-66. 

 

 
 


