
 

 

 

DECRETO Nº 249/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 31, 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 

0000821301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 31 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, de propriedade de JUAREZ 

FLÁVIO DA SILVA AMORIM, inscrito no CPF sob o n° 107.404.145-34. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Sucupira; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do lote nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 

12, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4574.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para Rua Sucupira; 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 a outra parte do lote 10, perfazendo uma 

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

imobiliária nº 02.41.000.0057.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 250/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 12, 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 

0000851301 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 12 com área total 

de 390,0 m² (trezentos e noventa metros quadrados), do Loteamento 

Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de 

CONSTRUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrito no 

CNPJ sob o n° 15.524.166/0001-84. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/11-A – 6,50 metros de frente para a Rua Buritis; 6,50 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 lotes nº 13, perfazendo 

uma área total de 195,00 m² (cento e noventa e cinco metros quadrados) 

– inscrição imobiliária nº 02.40.600.0674.001. 

Lote P/11-B – 6,50 metros de frente para a Rua Buritis; 6,50 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 195,00 m² (cento e noventa e cinco metros quadrados) 

– inscrição imobiliária nº 01.00.006.6348.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 251/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 12, 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 

0000861301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 12 com área total 

de 390,0 m² (trezentos e noventa metros quadrados), do Loteamento 

Bandeirante I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 

do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de 

CONSTRUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrito no 

CNPJ sob o n° 15.524.166/0001-84. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,50 metros de frente para a Rua Buritis; 6,50 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 os lotes nº 16, 17 e 18, 

perfazendo uma área total de 195,00 m² (cento e noventa e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.600.0662.001. 

Lote P/13-B – 6,50 metros de frente para a Rua Buritis; 6,50 metros de 

fundo com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 11; 30,0 



 

 

 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 13, perfazendo 

uma área total de 195,00 m² (cento e noventa e cinco metros quadrados) 

– inscrição imobiliária nº 01.00.006.6346.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 252/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 35, 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 

0000730113 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 35 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, de propriedade de 

TRANSPORTADORA IRMÃOS MORAIS, inscrito no CNPJ sob o n° 

03.635.944/0001-23. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 19; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

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

perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.200.0210.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Tamboril; 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 a outra parte do lote 18, perfazendo 

uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4729.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 253/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 15 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 

0000871301 o desdobramento do Lote 15 da 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, de propriedade de 

CONSTRUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ 

sob o n° 15.525.166/0001-84. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/15-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 13; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6449.001. 

Lote P/15-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau-Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 14; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 15; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote 17, 

perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0374.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 254/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra E, 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 

0001461301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra E 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, de propriedade de CONSTRUTORA 

REMIGIO SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 10.987.068/0001-

60. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 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 05, perfazendo uma 

área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 02.30.600.0064.001. 

Lote P/06-B – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com a Av. 

Internacional; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 

06, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6558.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 255/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05 da Quadra E, 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 

0001431301 o desdobramento do Lote 05 da Quadra E 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, de propriedade de CONSTRUTORA 

REMIGIO SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 10.987.068/0001-

60. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 metros de 

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

lote nº 05; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote 04, perfazendo uma 

área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 02.30.600.0054.001. 

Lote P/05-B – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 06; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, perfazendo 

uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.6557.001. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 256/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 04 da Quadra E, 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 

0001441301 o desdobramento do Lote 04 da Quadra E 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, de propriedade de CONSTRUTORA 

REMIGIO SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 10.987.068/0001-

60. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 metros de 

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

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

área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 02.30.600.0044.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua Ipitanga; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 05; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 04, perfazendo 

uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.6556.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 



 

 

 

DECRETO Nº 257/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra 11, 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 

0000740113 o desdobramento do Lote 11 da Quadra 11 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, de propriedade de GILVAN DE 

SOUZA OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 621.396.905-59. 

 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

 

Lote P/11-A – 6,0 metros de frente para a Rua Francisco da Costa 

Bastos; 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 09, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4150.001. 

 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua Francisco da Costa 

Bastos; 6,0 metros de fundo com o lote nº 10; 30,0 metros do lado direito 

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

nº 11, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.000.0091.001. 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 258/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra 31, 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 

0000921301 o desdobramento do Lote 07 da Quadra 31 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, de propriedade de JOÃO 

BENEVIDES CAMPOS, inscrito no CPF sob o n° 091.695.635-00. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/07-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

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

07; 30,0 metros do lado esquerdo com partes dos lotes nº 05, 06 e 03, 

perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9203.001. 

Lote P/07-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 6,0 metros de 

fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 09; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do lote 07, perfazendo uma área total 

de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária 

nº 01.00.005.9203.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 260/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03 da Quadra E, 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 

0001451301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra E 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, de propriedade de CONSTRUTORA 

REMIGIO SANTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n° 10.987.068/001-60. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 5,0 metros de frente para a Rua do Ipitanga; 5,0 metros de 

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

lote nº 03; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, perfazendo 

uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.30.600.0034.001. 

Lote P/03-B – 5,0 metros de frente para a Rua do Ingá; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 04; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 03, perfazendo uma 

área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.002.6555.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 261/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 15, 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 

0000760113 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 15 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, de propriedade de 

NILSON GONÇALVES VICENTE, inscrito no CPF sob o nº 440.290.989-

91. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com os 

lotes nº 01, 02 e 03; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 06, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3625.001. 

Lote P/06-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Fraternidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 07; 25,0 metros do lado direito com parte 

do lote nº 06; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote 08, perfazendo 

uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.30.500.0206.001. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 262/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 15, 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 

0000750113 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 15 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, de propriedade de 

CLAUDIO PILGER, inscrito no CPF sob o nº 488.759.960-91. 

 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

 

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

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com parte 



 

 

 

do mesmo lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 10, 

perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.30.500.0198.001. 

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

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 06; 25,0 metros do lado esquerdo com outra parte do lote 08, 

perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3623.001. 

 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 


