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DECRETO Nº 532/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 41, 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 

0041031501 o desdobramento do Lote 10, Quadra 41, 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-1-34.488 em 23 de outubro de 2015, de propriedade de JJC 

CONSTRUTORA LTDA-ME inscrito no CNPJ sob o n° 22.802.504/0001-

68. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P10-A – 6,0 metros de frente para a Rua Carlos Drumond de 

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

direito com o lote nº 12; 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 02.51.500.0087.001. 

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

Andrade; 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 08, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6468.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 533/2015 

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra 132, 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 

0038141501 o desdobramento do Lote 17, Quadra 132, 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-1-34.393 em 23 de março de 2005, de propriedade de 

RONILSON PEREIRA DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 

821.606.865-49. 

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

dos desdobramentos acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P17-A – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar Wanderley; 

6,0 metros de fundo com parte o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito 

com o lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

nº 17, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.34.700.0977.001. 

Lote P/17-B – 6,0 metros de frente para a Rua Almira Alencar Wanderley; 

6,0 metros de fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com 

parte do mesmo lote nº 17; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.34.700.0983.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 534/2015 

Revoga Decreto nº 488/2015 de 14-10-15 que dispõe sobre os desdobros dos lotes 24, 26 e 27 da Quadra 22 do Loteamento Vila 

Rica 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 488/2015 que desdobrava os lotes 24, 26 e 27 da Quadra 22 do Loteamento Vila Rica, processo 

administrativo nº 0033261501. 

Art. 2º - 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 são a seguinte: 

Lotes P/24-A, 26 e 27 – 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, 08 de dezembro de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 


