DECRETO Nº 121/2016

DECRETO Nº 122/2016

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 08, do Loteamento
Serra do Mimo.

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 32, do Loteamento
Bandeirante I.

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e

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

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de

Barreiras/BA.

Barreiras/BA.

DECRETA:

DECRETA:

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

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

0041071501 o desdobramento do Lote 19, Quadra 08, com área total de

0001091601 o desdobramento do Lote 11, Quadra 32, com área total de

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

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

do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º

Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas

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

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral

R-1-19.976 em 09 de janeiro de 2008, de propriedade de OLIVEIRO

sob nº R-1-34.629 em 24 de novembro de 2015, de propriedade de

DIAS ALMEIDA, inscrito no CPF sob o n° 117.276.401-87.

MARCIEL MESSIAS DE MENEZES, inscrito no CPF sob o n°
000.012.545-88.

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte:

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte:

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães;
6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o

Lote P/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas

lote 18; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19,

Macalão; 6,0 metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado

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

direito com o lote 09; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.0247.001.

lote nº 11, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6540.001.

Lote P/19-B – 6,00 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães;
6,0 metros de fundo com o lote 16; 30,00 metros do lado direito com

Lote P/11-B – 6,00 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas

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

Macalão; 6,0 metros de fundo com o lote 10; 30,00 metros do lado direito

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

com parte do mesmo lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4264.001.

nº 13, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.000.0412.001.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2016.
Antonio Henrique de Souza Moreira

Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2016.

Prefeito de Barreiras

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras
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DECRETO Nº 123/2016

DECRETO Nº 124/2016

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 16, do Loteamento
Serra do Mimo.

Aprova os desdobramentos dos Lotes 23 e 24 da Quadra 32, do
Loteamento Bandeirante I.

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e

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

71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de

Barreiras/BA.

Barreiras/BA.
DECRETA:
DECRETA:

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

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

0043501501 o desdobramento do Lote 01, Quadra 16, com área total de

0032371501 os desdobramentos dos Lotes 23 e 24, Quadra 32, com
área total de 859,56 m² (oitocentos e cinquenta e nove metros quadrados

346,21 m² (trezentos e quarenta e seis metros quadrados e vinte e um

e cinquenta e seis centímetros) do Loteamento Bandeirante I, inscritos no

centímetros) do Loteamento Serra do Mimo, inscritos no Cartório de

Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de

Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-

Barreiras-BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-33.861 em 11 de

BA, no Livro “2” de Registro Geral sob nº R-1-19.203 em 28 de março de

junho de 2015, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA,
inscrito no CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54.

2006, de propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrito no
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
CNPJ sob o n° 04.967.839/0001-54.

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte:

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

Lote P/01-A – 7,50 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte:

Macalão; 7,50 metros de fundo com o lote nº 22; 24,0 metros do lado
direito com o lote 19; 24,0 metros do lado esquerdo com parte dos lotes

Lote P/01-A – 12,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião

nº 23 e 24, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7614.001.

Ferreira de Souza; 12,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 01;
14,0 metros do lado direito com o lote 02; 14,0 metros do lado esquerdo

Lote P/01-B – 7,50 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas
Macalão; 7,50 metros de fundo com o lote 22; 24,0 metros do lado direito

com a Rua do Girassol, perfazendo uma área total de 168,0 m² (cento e
sessenta

e

oito

metros

quadrados)

–

inscrição

imobiliária

nº

com parte dos lotes nº 23 e 24; 24,0 metros do lado esquerdo com outra
parte dos lotes nº 23 e 24, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento
e

01.00.005.5027.001.

oitenta

metros

quadrados)

–

inscrição

imobiliária

nº

02.41.000.0354.001.
Lote P/01-B – 14,73 metros de frente para a Rua do Girassol; 14,97

Lote P/01-C – 20,50 metros de frente para a Rua Pastor Paulo Leivas

metros de fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com parte do

Macalão; 21,0 metros de fundo com o lote 22; 24,0 metros do lado direito

mesmo lote nº 01; 12,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06,

com parte dos lotes nº 23 e 24; 24,0 metros do lado esquerdo com a Av.
JK, perfazendo uma área total de 499,56 m² (quatrocentos e noventa e

perfazendo uma área total de 178,21 m² (cento e setenta e oito metros
quadrados e vinte e um centímetros) – inscrição imobiliária nº
01.00.006.7078.001.

nove metros quadrados e cinquenta e seis centímetros) – inscrição
imobiliária nº 02.41.000.0348.001.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2016.

Gabinete do Prefeito, 07 de março de 2016.

Antonio Henrique de Souza Moreira

Antonio Henrique de Souza Moreira

Prefeito de Barreiras

Prefeito de Barreiras
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EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PMB Nº 002/2016

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PMB Nº 007/2016

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/000195. 2º CONVENENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –
APAE, CNPJ nº 13.348.347/0001-71.
OBJETO: Cooperação técnica para proporcionar o atendimento
educacional e de saúde aos portadores de necessidades especiais pelo
SEGUNDO CONVENENTE, mediante a orientação e acompanhamento
do PRIMEIRO CONVENENTE.
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de
sua assinatura até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante acordo entre as
partes através de assinatura de termos aditivos.
DO VALOR: Não há repasse financeiro.
DATA E ASSINATURAS: 07 de Março de 2016 - Antônio Henrique de
Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Lancaster Monteiro Diniz (2º
convenente).

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/000195.2º CONVENENTE: Sociedade de Instrução e Assistência Social –
Casa dos Sagrados Corações, CNPJ nº 33.812.074/0008-58.
OBJETO: Atendimento a 175 crianças de 06 a 08 anos de idade da
Alfabetização até 1° ano do Ensino Fundamental pelo SEGUNDO
CONVENENTE

mediante

a

orientação

e

acompanhamento

do

PRIMEIRO CONVENENTE.
DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de
sua assinatura até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, podendo ser

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PMB Nº 003/2016

prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante acordo entre as

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/000195.2º CONVENENTE: Movimento de Inclusão e Qualificação do Especial
Independente – MIQUEI, CNPJ nº 05.391.160/0001-22.
OBJETO: Cooperação técnica para proporcionar o atendimento

partes através de assinatura de termos aditivos.

educacional às Pessoas com Deficiência (PCDs) pelo SEGUNDO
CONVENENTE

mediante

a

orientação

e

acompanhamento

do

PRIMEIRO CONVENENTE.

DO VALOR: O valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em
parcelas sucessivas a contar data de sua assinatura até a data
estabelecida como final do presente Convênio.
DATA E ASSINATURAS: 07 de Março de 2016 - Antônio Henrique de

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de
sua assinatura até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante acordo entre as

Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Dília Fagundes de Souza (2ª
convenente).

partes através de assinatura de termos aditivos.
DO VALOR: Não há repasse financeiro.
DATA E ASSINATURAS: 07 de Março de 2016 - Antônio Henrique de
Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Ivanete Souza de Jesus (2ª
convenente).

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PMB Nº 004/2016

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO PMB Nº 010/2016

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/000195.2º CONVENENTE: Cáritas Diocesana de Barreiras, CNPJ nº

1º CONVENENTE: O Município de Barreiras/BA, CNPJ 13.654.405/000195.2º CONVENENTE: LAR ESPERANÇA, CNPJ 20.082.182/0001-02.

63.087.562/0001-78.

OBJETO: Cooperação técnica para proporcionar atendimento sócio-

OBJETO:

educativo a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

educacional

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de

CONVENENTE através dos 06 (seis) Centros Comunitários do

sua assinatura até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, podendo ser

PROJETO CATA-VENTO, mediante a orientação e acompanhamento do

prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante acordo entre as

PRIMEIRO CONVENENTE.

partes através de assinatura de termos aditivos.

DO PRAZO E DA VIGÊNCIA: A vigência deste Convênio é da data de
sua assinatura até o dia 31 de dezembro deste mesmo ano, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos mediante acordo entre as
partes através de assinatura de termos aditivos.
DO VALOR: Não há repasse financeiro.

DO VALOR: O valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em
parcelas sucessivas a contar de sua assinatura até a data estabelecida

Cooperação
a

640

técnica
crianças

para
e

proporcionar

adolescentes

o
pelo

atendimento
SEGUNDO

como final do presente Convênio.
DATA E ASSINATURAS: 07 de Março de 2016 - Antônio Henrique de
DATA E ASSINATURAS: 07 de Março de 2016 - Antônio Henrique de
Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Dom Josafá Menezes da Silva
Souza Moreira (Prefeito de Barreiras) e Maria Virgínia Araújo Oliveira (2º
(2ª convenente).
convenente).
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