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PORTARIA GAB. Nº 021/2015 
 

Designa o servidor Maglon Ribeiro dos Santos para representar a 

Prefeitura de Barreiras junto à Secretaria de Direitos Humanos. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no 
inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e na Lei Municipal n.º 
663/2005, de 27/04/2005, pela presente, 
 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica designado o Senhor Maglon Ribeiro dos Santos, servidor 
nomeado através do decreto n° 196/2014, para representar a Prefeitura 
de Barreiras junto à Secretaria de Direitos Humanos - SDH/PR, para 
operar o sistema integrado de monitoramento, execução e controle - 
SIGSDH 

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito – Em 26 de junho de 2015 

  
Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 320/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra 42, 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 

0014831501 o desdobramento do Lote 01 Quadra 42, 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-1-24.875 em 24 de julho de 2012, de propriedade de EUNICE 

PEREIRA DE MOURA SATELES inscrito no CPF sob o n° 129.458.368-

90. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 01, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4427.001. 

Lote P/01-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 
6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com 
parte do mesmo lote nº 01; 30,0 metros do lado esquerdo com a Rua do 
Tamarindo, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1658.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 321/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 48 da Quadra 32, 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 

0018391501 o desdobramento do Lote 48 Quadra 32, 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-1-33.729 em 08 de maio de 2015, de 

propriedade de LAURO PIRES DE LIMA inscrito no CPF sob o n° 

792.021.791-15. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/48-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito 

com o lote nº 49; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 48, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.1319.001. 

Lote P/48-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 18; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 48; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 47, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2097.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 322/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 38, 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 

0009651501 o desdobramento do Lote 14 Quadra 38, 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/14-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 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 02.41.300.0247.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 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 01.00.005.4692.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 323/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 42, 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 

0014841501 o desdobramento do Lote 06 Quadra 42, 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/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com os lotes nº 01, 

02 e 03; 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 02.41.500.0199.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 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 o lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4873.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 


