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DECRETO Nº 359/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 10, 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 

0021861501 o desdobramento do Lote 07 Quadra 10, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta 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-1-30.021 em 12 de junho de 2013, de propriedade de ARLENE 

SODRÉ CAMPOS inscrito no CPF sob o n° 698.233.085-00. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

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

lotes nº 03, 04 e 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 07, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6309.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

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

parte do mesmo lote nº 07; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0836.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 360/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 37, 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 

0025051501 o desdobramento do Lote 10 Quadra 37, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado 

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

mesmo lote nº 10, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0075.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 12, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.1495.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 361/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 37, 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 

0025041501 o desdobramento do Lote 12 Quadra 37, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 12, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0087.001. 

Lote P/12-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado 

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

com o lote nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.1498.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 362/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 37, 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 

0025061501 o desdobramento do Lote 18 Quadra 37, 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de A FIRMA 

JOÃO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 

13.209.176/0001-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 16; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 18, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0123.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua Claudionor Barros de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 18; 30,0 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 20, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.55.400.0129.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 363/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 105, 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 

0023281501 o desdobramento do Lote 09 Quadra 105, 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-1-33.766 em 20 de maio de 2015, de propriedade de CARLOS 

DOS SANTOS SOUZA inscrito no CPF sob o n° 000.435.465-60. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 6,0 metros de frente para a Rua Sidnei Mármore; 6,0 

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

nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.400.0531.001. 

Lote P/09-B – 6,0 metros de frente para a Rua Sidnei Mármore; 6,0 

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

do mesmo lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8838.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 364/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 68, 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 

0023121501 o desdobramento do Lote 06 Quadra 68, 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-1-33.858 em 11 de junho de 2015, de propriedade de ADELMO 

EUGENIO RAMOS inscrito no CPF sob o n° 732.212.365-49. 

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 José Mariano; 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 01.00.001.7912.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 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 os lotes nº 08, 09 e 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.1316.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 365/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 21 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 

0023411501 o desdobramento do Lote 21 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/21-A – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 20; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 21, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.39.300.1353.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Av. JK; 6,0 metros de fundo 

com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 

21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, perfazendo uma área 

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

imobiliária nº 01.00.005.4976.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 366/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra F, do Loteamento 

Leopoldina Castro. 

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 

0021651501 o desdobramento do Lote 02 Quadra F, com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Leopoldina 

Castro, 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-1-20.235 em 17 de julho de 2008, de propriedade de FRANCISCA 

PEREIRA XAVIER inscrito no CPF sob o n° 196.835.451-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 5,0 metros de frente para a Rua Firmino Laurindo dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com Área Municipal; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 01; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 02, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.29.300.0021.001. 

Lote P/02-B – 5,0 metros de frente para a Rua Firmino Laurindo dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com Área Municipal; 30,0 metros do lado 

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

com o lote nº 03, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e 

cinquenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6343.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 367/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra R, 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 

0025091501 o desdobramento do Lote 03 Quadra R, 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-2-33.842 em 19 de junho de 2015, de 

propriedade de ANTONIO ROGERIO FIGUEIREDO DA COSTA inscrito 

no CPF sob o n° 908.250.805-25. 

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 Atalanta; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 02; 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 01.14.200.0037.001. 

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

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 04, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.005.6247.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 368/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 07, do Loteamento 

Bandeirante. 

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 

0025421501 o desdobramento do Lote 08 Quadra 07, com área total de 

300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Bandeirante, 

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-

33.841 em 08 de junho de 2015, de propriedade de IRAILDE ROMEIRO 

DE LACERDA inscrito no CPF sob o n° 563.742.401-20. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 5,0 metros de frente para a Rua Amália Menezes; 5,0 

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

nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7465.001. 

Lote P/08-B – 5,0 metros de frente para a Rua Amália Menezes; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 04, 

05 e 06, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.36.300.0036.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 369/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 52 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 
0024251501 o desdobramento do Lote 52 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-1-33.855 em 10 de junho de 2015, de 
propriedade de MARLENE DA COSTA OLIVEIRA SPINOLA inscrito no 
CPF sob o n° 316.790.725-87. 

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

Lote P/52-A – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 
Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 22; 25,0 metros do lado direito 
com o lote nº 53; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 
nº 52, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.300.1281.001. 

Lote P/52-B – 5,0 metros de frente para a Rua Raimundo Cardoso dos 

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 22; 25,0 metros do lado direito 

com parte do mesmo lote nº 52; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 

nº 51, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2093.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


