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DECRETO Nº 835/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra M, 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 

0037981401 o desdobramento do Lote 05 Quadra M, 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-1-22.062 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/05-A – 6,0 metros de frente para a Rua Joinvile; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 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 01.13.400.0287.001. 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Rua Joinvile; 6,0 metros de 

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

lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6268.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 836/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 11, 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 

0043351401 o desdobramento do Lote 23 Quadra 11, 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 

R-2-4538 em 19 de outubro de 1982, R-2-415 em 08 de agosto de 1990, 

AV-3-4538 em 25 de outubro de 1982 e AV- 3-415 em 08 de agosto de 

1990, de propriedade de AHS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

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/23-A – 6,0 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 22; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 21; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.7184.001. 

Lote P/23-B – 6,0 metros de frente para a Rua Afonso Soares; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 22; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 25, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.05.900.0378.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 837/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 42, 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 0041171401 o desdobramento do Lote 20 Quadra 42, com área total de 364,80 m² 

(trezentos e sessenta e quatro metros quadrados e oitenta centímetros) 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-1-32.864 em 07 de novembro de 2014, de propriedade de 

GILMAR SOARES DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 758.882.545-68. 

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

Lote P/20-A – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo com o lote nº 17; 30,20 metros do lado direito com o lote nº 21; 30,35 metros do 

lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 20, perfazendo uma área total de 181,95 m² (cento e oitenta e um metros quadrados e noventa e cinco 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.7597.001. 

Lote P/20-B – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,35 metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 20; 

30,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, perfazendo uma área total de 182,85 m² (cento e oitenta e dois metros quadrados e oitenta e cinco 

centímetros) – inscrição imobiliária nº 02.39.300.1364.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras

 

 

 

 

 

 

 

 


