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DECRETO Nº 656/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 15, 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 

0023261401 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 15, 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-1-32.275 em 11 de junho de 2014 de 

propriedade de RICARDO LUTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

inscrito no CPF sob o n° 013.392.885-32. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

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

nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3615.001. 

Lote P/16-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 16; 25,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 18, 

19 e 20, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.03.050.0158.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 657/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 11, 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 

0022771401 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 11, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004 e AV-18.242 em 07 de março 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6355.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jesuína Maria de Souza; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 13; 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 02.40.600.0800.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 



 

2 

 

DECRETO Nº 658/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra G, 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 

0025951401 o desdobramento do Lote 06 da Quadra G, 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-1-22.065 em 25 de fevereiro de 2011 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 12,0 metros de frente para a Rua Jaci Maria da Rocha; 

12,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 06; 15,0 metros do 

lado direito com o lote nº 05; 15,0 metros do lado esquerdo com a Rua 

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

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.6164.001. 

Lote P/06-B – 15,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 15,0 

metros de fundo com o lote nº 05; 12,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 06; 12,0 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 01.12.900.0797.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 659/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 28, 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 

0024271401 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 28, com área total 

de 372,0 m² (trezentos e setenta e dois 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-2-20.184 em 16 de junho de 2014 e AV-3-20.184 

em 18 de julho de 2014 de propriedade de DEBORA ALINE ZANIN 

inscrito no CPF sob o n° 041.089.525-37. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 6,0 metros de frente para a Av. Hermantino Vieira de 

Souza; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 31,0 metros do lado direito 

com o lote nº 03; 31,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 04, perfazendo uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e seis 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.200.1063.001. 

Lote P/04-B – 6,0 metros de frente para a Av. Hemantino Vieira de 

Souza; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 31,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 04; 31,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 05, perfazendo uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e seis 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6661.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 660/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 22, 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 

0026001401 o desdobramento do Lote 04 da Quadra 22, 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-1-20.881 em 18 de setembro 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Rua Pedro Pereira de Santana; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com o 

lote nº 05; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.100.0081.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua Pedro Pereira de Santana; 

5,0 metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1424.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 661/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 21, 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 

0025821401 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 21, 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-1-17.863 em 07 de novembro de 2002, de 

propriedade de OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO 

inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34. 

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 Rua Jerusalém; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 19, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.34.900.0239.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jerusalém; 6,0 metros de 

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

lote nº 19; 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 01.00.005.9130.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 662/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 29, 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 

0026081401 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 29, 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003, R-2-18.242 em 27 de 

dezembro de 2004 e AV-46-18.242 em 30 de junho de 2014 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Lima 

Brito; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito 

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

nº 06, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.900.0979.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Lima 

Brito; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito 

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

lotes nº 01, 02 e 03, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6412.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 663/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 06, 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 

0025831401 o desdobramento do Lote 09 da Quadra 06, 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-1-32.406 em 16 de julho de 2014 de propriedade 

de NILSON GONÇALVES VICENTE inscrito no CPF sob o n° 440. 

290.989-91. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Mansidão; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 07; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.31.300.0030.001. 

Lote P/09-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Mansidão; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 25,0 metros do lado direito com parte do 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3737.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 664/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 20, 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 

0024891401 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 20, 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-1-17.865 em 11 de novembro de 2002 de 

propriedade de OSWALDO VERIANO GUEDES ALCOFORADO NETO 

inscrito no CPF sob o n° 368.998.014-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.00.348.0167.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Jericó; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6119.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 665/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 41, 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 

0026041401 o desdobramento do Lote 22 da Quadra 41, 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-1-19.349 em 10 de agosto de 2006 de propriedade de 

IMOBILÁRIA 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/22-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7068.001. 

Lote P/22-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 22; 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 01.00.005.4432.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 666/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra 06-A, do 

Loteamento Vila Rica. 

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 
0026741401 o desdobramento do Lote 05 da Quadra 06-A, com área 
total de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do 
Loteamento Vila Rica, 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 AV-3-4538 em 25 de outubro de 1982 e AV-3-415 
em 08 de agosto de 1990, de propriedade de AHS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 
15.640.352/0001-89. 

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

Lote P/05-A – 6,0 metros de frente para a Rua Azaleia; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 30,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.00.003.7745.001. 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Rua Azaleia; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.00.003.7743.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 667/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 35, 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 
0026751401 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 35, 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 

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 13; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4717.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0056.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 668/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 07, do Loteamento 

Residencial Alphaville. 

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 

0026971401 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 07, com área total 

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

Residencial Alphaville, 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-1-21.355 em 30 de junho de 2010 de 

propriedade de JADSON JENNER XAVIER DOS SANTOS inscrito no 

CPF sob o n° 992.717.375-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 10; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 01; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 02, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.1872.001. 

Lote P/02-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 10; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 02; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 03, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.0300.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 26 de agosto de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe conferem os Art. 70 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, delega competência ao Senhor Francisco Barbosa Silva Neto – Assessor Especial de Gabinete 

do Município inscrito no CPF 587.137.195-72 e RG 659803 SSP/BA, para o fim específico de receber os bens móveis constantes no Termo de 

Cessão de Uso nº 735/2014: 12 microcomputadores adquiridos para uso de promoção e ações de saúde pública no Município. 

GABINETE DO PREFEITO – Em 26 de agosto de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2014 – PROC. ADM. nº. 183/2014 - OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios 

destinados ao complemento da merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Infantil e Fundamental deste Município, conforme especificações 

constantes no Edital de convocação e seus Anexos. Data de abertura: 09 de setembro de 2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede 

da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares – 

Pregoeiro, Decreto nº 406/2014 - Barreiras (BA), 26 de agosto de 2014. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2014 – PROC. ADM. nº 387/2014 - OBJETO: Aquisição de água  mineral,  refrigerantes e 

gelo  destinados ao Hospital Municipal Eurico Dutra, Hospital da Mulher, Posto de Saúde da Família, Unidades de Saúde, Posto de 24 horas, Centro 

de Controle de Zoonoses, Vigilância Sanitária, VIEP, CEREST, Campanha de Vacina e CTA/SAE no município de Barreiras, conforme especificações 

constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 09 de Setembro 2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, 

sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz 

– Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 26 de Agosto 2014. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014 – PROC. ADM. nº 421/2014 - OBJETO: Aquisição de feno destinados ao Centro de 

Controle de Zoonoses no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 

10 de Setembro 2014 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 

729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 26 de Agosto 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


