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DECRETO Nº 720/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 31, 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 

0032001401 o desdobramento do Lote 14 Quadra 31, com área total de 

390,0 m² (trezentos e noventa 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-1-32.661 em 15 de setembro de 2014, de propriedade de 

DILSON ALVES DE SOUZA FILHO inscrito no CPF sob o n° 

698.319.635-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 6,50 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Lima 

Brito; 6,50 metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito 

com os lotes nº 16, 17 e 18; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 14, perfazendo uma área total de 195,0 m² (cento e 

noventa e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.40.900.0519.001. 

Lote P/14-B – 6,50 metros de frente para a Rua Maria de Lurdes Lima 

Brito; 6,50 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 12, perfazendo uma área total de 195,00 m² (cento e noventa e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6378.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 721/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 33, 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 

0030671401 o desdobramento do Lote 22 Quadra 33, 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-1-32.589 em 29 de agosto de 2014, de propriedade de 

VANDERLEY GONÇALVES DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 

006.536.145-86. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/22-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 23; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 22; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0282.001. 

Lote P/22-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Alegria; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 23; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 20; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 22, perfazendo 

uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.26.100.0288.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 722/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 20, do Loteamento 

Boa Vista 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 

0032841401 o desdobramento do Lote 14 Quadra 20, com área total de 

330,20 m² (trezentos e trinta metros quadrados e vinte centímetros) do 

Loteamento Boa Vista I, 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-2-45.449 em 05 de agosto de 2014 e AV-3-

45.440 em 24 de setembro de 2014, de propriedade de MARIA 

GONÇALVES DOS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 293.751.263-15. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 11,70 metros de frente para a Rua Wilson Porto; 11,70 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 14; 14,0 metros do lado 

direito com a Rua Eduardo Medrado; 14,75 metros do lado esquerdo com 

o lote nº 13, perfazendo uma área total de 168,19 m² (cento e sessenta e 

oito metros quadrados e dezenove centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.9378.001. 

Lote P/14-B – 18,0 metros de frente para a Rua Eduardo Medrado; 16,75 

metros de fundo com o lote nº 13; 11,70 metros do lado direito com o lote 

nº 09; 11,70 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 203,28 m² (duzentos e três metros 

quadrados e vinte e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.00.003.9048.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 723/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 16, do Loteamento 

Aratu. 

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 

0032131401 o desdobramento do Lote 04 Quadra 16, com área total de 

335,50 m² (trezentos e trinta e cinco metros quadrados e cinquenta 

centímetros) do Loteamento Aratu, 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-1-14.378 em 06 de dezembro de 1994, de 

propriedade de DULCINEIA DE SOUZA NUNES inscrito no CPF sob o n° 

550.099.725-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 8,0 metros de frente para a Rua Alvorada; 11,69 metros de 

fundo com parte do mesmo lote nº 04; 20,34 metros do lado direito com o 

lote nº 03; 20,0 metros do lado esquerdo com a Rua Major José Brito, 

perfazendo uma área total de 195,25 m² (cento e noventa e cinco metros 

quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.9014.001. 

Lote P/04-B – 11,0 metros de frente para a Rua Major José Brito; 11,24 

metros de fundo com o lote nº 03; 11,69 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 04; 13,75 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 140,25 m² (cento e quarenta metros 

quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.700.0265.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


