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DECRETO Nº 811/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra A, do Loteamento 

Boa Sorte. 

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 

0036061401 o desdobramento do Lote 01 Quadra A, com área total de 

417,18 m² (quatrocentos e dezessete metros quadrados e dezoito 

centímetros) do Loteamento Boa Sorte, 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-1-20.884 em 23 de setembro de 

2009, de propriedade de FRANCISCO PEREIRA LIMA inscrito no CPF 

sob o n° 157.507.873-20. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 17,20 metros de frente para a Av. São Desidério; 17,10 

metros de fundo com o lote nº 02; 9,50 metros do lado direito com o lote 

nº 03; 17,25 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 01, 

perfazendo uma área total de 243,25 m² (duzentos e quarenta e três 

metros quadrados e vinte e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.04.400.0945.001. 

Lote P/01-B – 10,80 metros de frente para a Av. São Desidério; 7,90 

metros de fundo com o lote nº 02; 17,25 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 01; 22,0 metros do lado esquerdo com a Rua Bolívia, 

perfazendo uma área total de 174,13 m² (cento e setenta e quatro metros 

quadrados e treze centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.6163.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 812/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 86, 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 

0040471401 o desdobramento do Lote 14 Quadra 86, 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-3-15.284 em 12 de novembro de 2014, de propriedade de 

ROYTHMANS DE ALMEIDA DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 

056.036.755-43. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua Dr. Orlando de Carvalho; 

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

lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 14, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7662.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua Dr. Orlando de Carvalho; 

6,0 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 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.600.1028.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 813/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra 12, 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 

0040461401 o desdobramento do Lote 03 Quadra 12, 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-1-1387 em 25 de novembro de 1977, AV-2-1387 

em 05 de novembro de 1977, AV-5-1387 em 12 de abril de 1989, AV-4-

1387 em 12 de setembro de 2000 e AV-8-1387 em 12 de abril de 2004, 

de propriedade de AGROPECUÁRIA JC LTDA inscrito no CNPJ sob o 

n° 86.795.697/0001-50. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Rua Jacobina; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 03, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.002.7369.001. 

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

fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.35.900.0174.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 814/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 09, do Loteamento 

Jardim Bela Vista. 

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 

0035101401 o desdobramento do Lote 10 Quadra 09, com área total de 

437,50 m² (quatrocentos e trinta e sete metros quadrados e cinquenta 

centímetros) do Loteamento Jardim Bela Vista, 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-1-17.758 em 05 de novembro 

de 2002, de propriedade de JOÃO FRANCISCO PORTO FILHO inscrito 

no CPF sob o n° 527.866.415-00. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 12,50 metros de frente para a Av. José Bonifácio; 12,50 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 10; 21,50 metros do lado 

direito com a Rua Arlinda Lopes; 21,50 metros do lado esquerdo com o 

lote nº 08, perfazendo uma área total de 268,75 m² (duzentos e sessenta 

e oito metros quadrados e setenta e cinco centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.02.700.1769.001. 

Lote P/10-B – 13,50 metros de frente para a Rua Arlinda Lopes; 13,50 

metros de fundo com o lote nº 08; 12,50 metros do lado direito com o lote 

nº 09; 12,50 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 168,75 m² (cento e sessenta e oito metros 

quadrados e setenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.000.6199.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2014. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 


