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DECRETO Nº 324/2015. 

Aprova o empreendimento imobiliário denominado Loteamento “ONDAS VILLE”, no município de Barreiras, Estado da Bahia. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

do Município de Barreiras/BA, e, 

CONSIDERANDO o requerimento protocolado por TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com 

sede á Rua Dom Pedro II, 724, Renato Gonçalves – Barreiras/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.447.583/0001-10, solicitando aprovação do 

“LOTEAMENTO ONDAS VILLE”, situado na Cidade de Barreiras, Estado da Bahia. 

CONSIDERANDO que a solicitante é legitima proprietária do imóvel onde será implantado o referido loteamento, conforme registrado no Cartório de 

Imóveis e Hipotecas do 2º Ofício desta Comarca, Registro Geral o nº R-1-8587. 

CONSIDERANDO por fim que foram apresentados junto a Secretaria de Infraestrutura e Obras, as plantas gerais de todo o loteamento, bem como, 

plantas e memoriais descritivos das quadras e lotes e, considerando, ainda, a expedição do ALVARÁ DE LICENÇA                   nº 367/2015, de 25 

junho de 2015,  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica aprovado o Loteamento denominado “ONDAS VILLE”, de propriedade da empresa TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., a ser implantado na BR 020/242, no Município de Barreiras – BA, totalizando uma área total de 405.868,26 m², conforme Alvará de Licença nº 
367/2015, de 15 de junho de 2015, expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. 

 
Art. 2º - O Loteamento denominado “ONDAS VILLE”, será composto por 33 (trinta e três) quadras numeradas de 01 a 33, constituídas de 864 
(oitocentos e sessenta e quatro) lotes comercias e residenciais com a seguinte conformação: 

 

ÁREA TOTAL DA GLEBA 461.287,71 m² 

ÁREA DE APP’s 55.419,45 m² 

ÁREA TOTAL URBANIZÁVEL LOTEADA 405.868,26 m² 

Nº DE QUADRAS 33 (TRINTA E TRÊS)  

Nº DE LOTES 864 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO)  

 
Art. 3º - Todas as obras de infraestrutura, serviços e quaisquer outras benfeitorias feitas pela Loteadora nas áreas de uso público, inclusive nos lotes 
caucionados, passam para o domínio do Município de Barreiras – BA, sem que caiba qualquer indenização a Empresa Loteadora. 

 
Art. 4º - É fixado um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação deste Decreto, para que a Loteadora providencie o registro do 
loteamento ora aprovado, com as respectivas averbações às margens das matrículas de todas as áreas públicas, bem como, dos lotes e a área 
caucionada para garantia da execução do empreendimento, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barreiras. 

 
Parágrafo único - Fica a Loteadora obrigada a fazer o registro das áreas públicas, institucionais, verdes e de lazer em nome do Município de 
Barreiras.  

 
Art. 5º - As despesas decorrentes com escrituras públicas, respectivos registros e averbações referentes às áreas destinadas e caucionadas ao 
Município, correrão por conta da Loteadora. 

 
Art. 6º - A loteadora terá um prazo de 02 (dois) anos para a execução das obras de infraestrutura e urbanização do referido loteamento 
“LOTEAMENTO ONDAS VILLE”, como firmado no Termo de Acordo e Compromisso (TAC), a contar da data de expedição do respectivo ALAVARÁ 
DE LICENCA PARA CONSTRUÇÃO DO LOTEAMENTO, sob pena de adjudicação compulsória das áreas caucionadas em favor do Município de 
Barreiras-BA, com o seguinte cronograma: 

 
1. Serviços de limpeza da área: ___________________________ Prazo de 04 meses  
2. Serviços de terraplanagem e abertura de ruas: _____________Prazo de 04 meses 
3. Demarcação de quadras e lotes: _________________________Prazo de 08 meses 
4. Implantação dos equipamentos urbanos: 
4.1 - Rede de distribuição de energia elétrica: _______________ Prazo de 48 meses 
4.2 - Iluminação pública: _________________________________  Prazo de 48 meses 
4.3 - Rede de distribuição água potável: _____________________Prazo de 48 meses 
4.4 - Rede de coleta de esgoto sanitário: ____________________Prazo de 48 meses 
4.5 - Meio fio e sarjetas: _________________________________ Prazo de 48 meses 
4.6 - Pavimentação em área total das ruas: __________________Prazo de 48 meses 

 
Art. 7º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 325/2015 

Convoca a 5ª Conferência Municipal de Saúde, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica 

do Município de Barreiras-Bahia. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica convocada a 5ª Conferência Municipal de Saúde para o dia 15 de julho de 2015, conforme Resolução do Conselho Municipal de 

Saúde, em 10 de junho de 2015, a ser realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFBA – Campus Barreiras, das 08h00 às 

18h00. 

 

Parágrafo Único - A Conferência Municipal de Saúde é o fórum máximo de deliberação da Política Municipal de Saúde conforme dispõe a Lei Federal 

nº 8.142/90. 

Art. 2º - Fica definido que o tema central da Conferência será “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar bem das Pessoas, Direito do Povo 

Brasileiro”. 

Art. 3º - Fica assegurado que a Conferência será presidida pela Secretária Municipal de Saúde e Coordenada pelo Presidente do Conselho Municipal 

de Saúde. 

Art. 4º - Fica instituído que as normas de organização e funcionamento da Conferência serão expedidas em Resolução do Conselho Municipal de 

Saúde, Portaria da Secretária Municipal de Saúde e/ou Ato da Comissão Organizadora. 

Art. 5º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 15 de junho de 2015. 

 

Gabinete do Prefeito, 30 de junho de 2015. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras

 


