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DECRETO Nº 501/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 08, do Loteamento 

Santa Maria. 

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 

0037591501 o desdobramento do Lote 18, Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Santa 

Maria, 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-1-50.692 em 29 de setembro de 2015, de propriedade de COSME 

JOSE DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 259.261.445-15 e RITA DE 

CASSIA AQUINO DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 688.240.175-68. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P18-A – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 20; 

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 05.06.900.0923.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 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 16, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.06.900.0929.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 502/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 08, do Loteamento 

Santa Maria. 

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 

0037581501 o desdobramento do Lote 16, Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Santa 

Maria, 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-2-50.141 em 29 de setembro de 2015, de propriedade de COSME 

JOSE DE SOUZA inscrito no CPF sob o n° 259.261.445-15. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P16-A – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.06.900.0935.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua Grambretanha; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 16; 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 05.06.900.0941.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 503/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 11, 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 

0035421501 o desdobramento do Lote 14, Quadra 11, 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-1-30.435 em 11 de outubro de 2013, de propriedade de 

RILTON RIBEIRO BRANDÃO TELES inscrito no CPF sob o n° 

745.085.125-34 e SIMONE DA CRUZ BRANDÃO TELES inscrito no 

CPF sob o n° 841.689.765-87. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P14-A – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com os 

lotes nº 16, 17 e 18; 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 02.40.500.0789.001. 

Lote P/14-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Pereira de Souza; 

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 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6310.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 504/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra 26A, 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 

0034551501 o desdobramento do Lote 04, Quadra 26A, 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-1-34.366 em 10 de setembro de 2015, de 

propriedade de ANDERSON SANTANA OLIVEIRA inscrito no CPF sob o 

n° 030.064.705-08. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P04-A – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 31; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 03; 

25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.2399.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Av. Selva de Pedra; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 31; 25,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.42.000.1132.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 505/2015 

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

Santa Maria. 

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 

0035151501 o desdobramento do Lote 07, Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Santa 

Maria, 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-1-49.995 em 12 de agosto de 2015, de propriedade de ARY DAGA 

inscrito no CPF sob o n° 097.703.139-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P07-A – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 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 05.06.400.1056.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 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 05.06.400.1050.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 506/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 08, do Loteamento 

Santa Maria. 

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 

0035161501 o desdobramento do Lote 09, Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Santa 

Maria, 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-1-49.996 em 12 de agosto de 2015, de propriedade de ARY DAGA 

inscrito no CPF sob o n° 097.703.139-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P09-A – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 07; 

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 05.06.400.1044.001. 

Lote P/09-B – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 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 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.06.400.1038.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 507/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 08, do Loteamento 

Santa Maria. 

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 

0035171501 o desdobramento do Lote 11, Quadra 08, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Santa 

Maria, 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-1-49.997 em 12 de agosto de 2015, de propriedade de ARY DAGA 

inscrito no CPF sob o n° 097.703.139-04. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P11-A – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 09; 

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.06.400.1032.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Av. Horto Florestal; 6,0 metros 

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

mesmo lote nº 11; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 05.06.400.1026.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 508/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 16, 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 

0035431501 o desdobramento do Lote 06, Quadra 16, 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-1-19.203 em 28 de março de 2006, 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 P06-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Girassol; 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 01.00.006.6250.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Girassol; 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 01.00.005.9179.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 509/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 22, 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 

0035611501 o desdobramento do Lote 06, Quadra 22, com área total de 

360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) 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-1-

21.242 em 12 de abril de 2010, de propriedade de JOSEMIR DIAS DOS 

SANTOS inscrito no CPF sob o n° 551.971.405-34. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P06-A – 5,0 metros de frente para a Rua 31 de Dezembro; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.12.500.0163.001. 

Lote P/06-B – 7,0 metros de frente para a Rua 31 de Dezembro; 7,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 07, 

perfazendo uma área total de 210,0 m² (duzentos e dez metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.0557.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 510/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 32 da Quadra Plano I, do 

Loteamento Chácaras Candeias. 

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 

0034371501 o desdobramento do Lote 32, Quadra Plano I, com área 

total de 1.425,0 m² (mil e quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados) 

do Loteamento Chácaras Candeias, 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-4-1345 em 16 de abril de 2003, de 

propriedade de EDNA DA SILVA PIAU inscrito no CPF sob o n° 

179.857.491-87 e JOSILDO PEREIRA FELIX inscrito no CPF sob o n° 

248.983.841-53. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P32-A – 15,0 metros de frente para a BR-242/020; 16,0 metros de 

fundo com o Rio de Ondas; 42,0 metros do lado direito com o lote nº 33; 

46,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 32, 

perfazendo uma área total de 660,0 m² (seiscentos e sessenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.9437.001. 

Lote P/32-B – 15,0 metros de frente para a BR-242/020; 16,0 metros de 

fundo com o Rio de Ondas; 46,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 32; 54,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 31, 

perfazendo uma área total de 765,0 m² (setecentos e sessenta e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.10.200.7509.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 



 

6 

 

DECRETO Nº 511/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 13, 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 

0033461501 o desdobramento do Lote 13, Quadra 13, 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-1-34.295 em 18 de agosto de 2015, de propriedade de GDR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME inscrito no CNPJ sob o 

n° 20.974.336/0001-62. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Medrado; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 15; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.100.0079.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Medrado; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4587.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 512/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 02 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 

0033471501 o desdobramento do Lote 02, 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-1-34.296 em 18 de agosto de 2015, de propriedade de GDR 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME inscrito no CNPJ sob o 

n° 20.974.336/0001-62. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Alvorada; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 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 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.001.9085.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Alvorada; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 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 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.08.700.0706.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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