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DECRETO Nº 486/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeado o senhor João do Nascimento, para provimento 

do Cargo em Comissão de Coordenador Geral, símbolo NH4, lotado na 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º- Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 01 de outubro 

de 2015. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

GABINETE DO PREFEITO – Em 14 de outubro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 487/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 03, 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 

0034081501 o desdobramento do Lote 07, Quadra 03, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta 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-1-16.901 em 30 de junho de 2000, de propriedade de 

AGROPECUÁRIA JC LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 86.795.697/0001-

50. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 5,0 metros de frente para a Rua São Caetano; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com os lotes nº 03, 

04 e 05; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.4542.000. 

Lote P/07-B – 5,0 metros de frente para a Rua São Caetano; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 06; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 07; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 09, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.7489.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 488/2015 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 24, 26 e 27 da Quadra 22, 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 

0033261501 os desdobramentos dos Lotes 24, 26 e 27, Quadra 22, com 

área total de 1.080,0 m² (mil e oitenta 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-1-49.989 em 11 de agosto de 2015, de propriedade de KO 

CONSTRUTORA ME inscrito no CNPJ sob o n° 18.591.170/0001-53. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lotes P/24, 26 e 27-A – 37,0 metros de frente para a Rua Serra Negra; 

37,0 metros de fundo com os lotes nº 25 e 28; 24,0 metros do lado direito 

com a Rua Maria Irene da Silva; 30,0 metros do lado esquerdo com parte 

do lote nº 24, perfazendo uma área total de 930,0 m² (novecentos e trinta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.05.100.0357.001. 

Lotes P/24-B – 5,0 metros de frente para a Rua Serra Negra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 25; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 24; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.003.6820.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 489/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 28, 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 

0032051501 o desdobramento do Lote 08, Quadra 28, com área total de 

384,46 m² (trezentos e oitenta e quatro metros quadrados e quarenta e 

seis 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-1-33.886 em 19 de junho de 

2015, de propriedade de JOSELMA MACHADO PAMPONET inscrito no 

CPF sob o n° 959.170.045-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 6,0 metros de frente para a Rua Glauber Rocha; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 32,81 metros do lado direito com o lote 

nº 10; 32,10 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, 

perfazendo uma área total de 193,96 m² (cento e noventa e três metros 

quadrados e noventa e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.51.400.0107.001. 

Lote P/08-B – 6,0 metros de frente para a Rua Glauber Rocha; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 32,10 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 08; 31,40 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 190,50 m² (cento e noventa metros 

quadrados e cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.006.7097.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 490/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra G, 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 

0030761501 o desdobramento do Lote 02, Quadra G, 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-1-14.389 em 23 de julho de 1993 e R-4-14.389 em 19 de março de 

1999, de propriedade de JOAQUIM GONÇALVES DE CASTRO inscrito 

no CPF sob o n° 130.680.835-91. 

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

com o lote nº 03; 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 01.00.002.6350.001. 

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

Santos; 5,0 metros de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito 

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

nº 01, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.29.300.0020.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 491/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 08, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

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 

0031091501 o desdobramento do Lote 10, Quadra 08, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, 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-1-33.920 em 13 de agosto de 2015, de 

propriedade de ADILSON BRUNO GONÇALVES LIMA inscrito no CPF 

sob o n° 024.870.725-63. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Harmonia; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 08; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3715.001. 

Lote P/10-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Harmonia; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 11; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.31.100.0166.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 492/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 21, do Loteamento 

Sombra da Tarde. 

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 

0032191501 o desdobramento do Lote 18, Quadra 21, com área total de 

250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Sombra da Tarde, 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-1-20.975 em 11 de novembro de 2009, 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/18-A – 10,0 metros de frente para a Rua Joana Clementina de 

Oliveira; 10,0 metros de fundo com parte do mesmo lote nº 18; 12,50 

metros do lado direito com a Rua Rei de Judá; 12,50 metros do lado 

esquerdo com o lote nº 16, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento 

e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.001.3574.001. 

Lote P/18-B – 12,50 metros de frente para a Rua Rei de Judá; 12,50 

metros de fundo com o lote nº 16; 10,0 metros do lado direito com o lote 

nº 17; 10,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 18, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.200.0090.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 493/2015 

Revoga Decreto nº 065/2015 de 11-02-15 que dispõe sobre o desdobro do lote 15 e P/16 da Quadra B do Loteamento Vila Regina II e dá outras 

providências. 

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 revogado o Decreto nº 065/2015 que desdobrava os lotes 15 e P/16 da Quadra B, do Loteamento Vila Regina II, processo administrativo 

nº 0031211501. 

Art. 2º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº 0003121501 os desdobramentos dos Lotes 15 e P/16 da Quadra B , com área total de 

540,0 m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) do Loteamento Vila Regina II, 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-3-3446 em 01 de novembro de 1983 e AV-7-3446 em 20 de outubro de 

1995, de propriedade de RAUL SILVEIRA ALMEIDA MACHINHO inscrito no CPF sob o n° 126.430.255-04. 

Art. 3º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 8,50 metros de frente para a Rua Dom João VI; 8,50 metros de fundo com os lotes nº 11 e 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 

14; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, perfazendo uma área total de 255,0 m² (duzentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6980.001. 

Lote P/15-B e P/16– 9,50 metros de frente para a Rua Dom João VI; 9,50 metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 16, perfazendo uma área total de 285,0 m² (duzentos e oitenta e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.6983.001. 

Art. 4º - Fica inserida de acordo inscrição imobiliária 01.00.001.6983.001 e processo administrativo nº 0035591501, a área construída de uma casa 

com 161,0 m² nos lotes P/15 e P/16. 

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras

  


