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DECRETO Nº 476/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 35, do Loteamento 

Aratu. 

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 

0032511501 o desdobramento do Lote 09, Quadra 35, com área total de 

473,80 m² (quatrocentos e setenta e três metros quadrados e oitenta 

centímetros) do Loteamento Aratu, 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-2-32.889 em 28 de fevereiro de 2015, de 

propriedade de LEILIANA CAVALCANTE DE SOUZA RIBEIRO inscrito 

no CPF sob o n° 022.718.165-48. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 12,0 metros de frente para a Rua Padre Armindo; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 09; 19,50 metros do lado 

direito com o lote nº 08; 20,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 236,90 m² (duzentos e trinta e seis metros 

quadrados e noventa centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.7285.001. 

Lote P/09-B – 12,0 metros de frente para a Rua Major José de Brito; 12,0 

metros de fundo com parte do mesmo lote nº 09; 20,0 metros do lado 

direito com o lote nº 10; 19,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 236,90 m² (duzentos e trinta e seis metros 

quadrados e noventa centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.16.700.0322.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 477/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 20, 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 

0031521501 o desdobramento do Lote 21, Quadra 20, 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-2-19.552 em 18 de agosto de 2015, de propriedade de MARCIA 

CRISTINA DOS SANTOS SOUZA inscrito no CPF sob o n° 995.561.031-

04. 

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. Luís Eduardo Magalhães; 

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 02.39.500.0751.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 18; 30,0 metros do lado direito com a 

outra 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 01.00.005.4324.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 


