
 

 

 

DECRETO Nº 293/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 11 da Quadra O, do Loteamento 
Flamengo. 

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 
0000810113 o desdobramento do Lote 11 da Quadra O com área total de 
396,0 m² (trezentos e noventa e seis metros quadrados), do Loteamento 
Flamengo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de IZOLINA 
LACERDA MENDES, inscrito no CPF sob o nº 012.304.425-10. 

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 Galicia; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 22; 33,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 33,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 11, perfazendo 
uma área total de 198,0 m² (cento e noventa e oito metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.002.6693.001. 

Lote P/11-B – 6,0 metros de frente para a Rua Galicia; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 22; 33,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 11; 33,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12, perfazendo 
uma área total de 198,0 m² (cento e noventa oito metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.31.400.0068.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 294/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 08 da Quadra 30, 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 
0002251301 o desdobramento do Lote 08 da Quadra 31 com área total 
de 390,0 m² (trezentos e noventa metros quadrados), do Loteamento 
Bandeirante, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 
1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de DIALISSON 
DE OLIVEIRA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 038.640.645-62. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/08-A – 6,50 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,50 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 30,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 08, perfazendo 
uma área total de 195,0 m² (cento e noventa e cinco metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.40.900.0683.001. 

Lote P/08-B – 6,50 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,50 metros de 
fundo com o lote nº 09; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 
lote nº 08; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, perfazendo 
uma área total de 195,0 m² (cento e noventa cinco metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.006.6389.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 
 

DECRETO Nº 295/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 25 da Quadra E, do Loteamento 
Jardim Ouro Branco. 

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 
0002301301 o desdobramento do Lote 25 da Quadra E com área total de 
260,0 m² (duzentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento 
Jardim Ouro Branco, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e 
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de 
OSÓRIO LOPES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 074.595.239-01. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/25-A – 5,0 metros de frente para a Rua Antonio Coité Filho; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 21; 26,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 25; 26,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, 
perfazendo uma área total de 130,0 m² (cento e trinta metros quadrados) 
– inscrição imobiliária nº 02.15.753.0000.001. 

Lote P/25-B – 5,0 metros de frente para a Rua Antonio Coité Filho; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 22; 26,0 metros do lado direito com o lote 
nº 26; 26,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 25, 
perfazendo uma área total de 130,0 m² (cento e trinta metros quadrados) 
– inscrição imobiliária nº 01.00.002.3369.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 296/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 106, 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 
0002551301 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 106 com área total 
de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados), do Loteamento Morada 
da Lua, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º 
Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de IDÁLIA 
NASCIMENTO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 325.249.005-68. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/23-A – 15,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 15,0 
metros de fundo com o lote nº 24; 12,0 metros do lado direito com o lote 
nº 12; 12,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.9565.001. 

Lote P/23-B – 15,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 15,0 
metros de fundo com o lote nº 24; 12,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 23; 12,0 metros do lado esquerdo com Rua Tiradentes, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.500.0563.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 297/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 02, do Loteamento 
Jardim Vitória 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 
0002201301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 02 com área total 
de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), do Loteamento 
Jardim Vitória I, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de ANDREA 
PEREIRA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 802.062.395-72. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 5,0 metros de frente para a Av. Vitória; 5,0 metros de fundo 
com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito com o lote nº 19; 25,0 
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 21, perfazendo 
uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.49.200.0117.001. 

Lote P/21-B – 5,0 metros de frente para a Av. Vitória; 5,0 metros de fundo 
com o lote nº 20; 25,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote nº 
21; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 23, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.200.0123.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 298/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 02, 04 e 06 da Quadra 20, do 
Loteamento Jardim Imperial. 

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 
0001891301 os desdobramentos dos Lotes 02, 04 e 06 da Quadra 20 
com área de 250,0 m² cada (duzentos e cinquenta metros quadrados), 
juntos perfazendo uma área total de 750 m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, inscritos no Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de 
Barreiras-BA, de propriedade de MARIA FUMIKO SAMPAIO KUMAGAI, 
inscrito no CPF sob o nº 048.528.885-07. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote 02 E P/04-A – 15,0 metros de frente para a Rua São Luiz; 15,0 
metros de fundo com os lotes nº 01 e 03; 25,0 metros do lado direito com 
parte do lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com a Rua Vitorio 
Teixeira, perfazendo uma área total de 375,0 m² (trezentos e setenta e 
cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.14.500.1132.001. 

Lote 06 e P/04-B– 15,0 metros de frente para a Rua São Luiz; 15,0 
metros de fundo com os lotes nº 03 e 05; 25,0 metros do lado direito com 
o lote nº 08; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do lote nº 04, 
perfazendo uma área total de 375,0 m² (trezentos e setenta e cinco 
metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.14.500.1144.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 299/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes P/21 e P/22 da Quadra 38, do 
Loteamento Morada Nobre 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 
0001891301 os desdobramentos dos Lotes P/21 e P/22 da Quadra 38, 
juntos com área total de 360,0 m² cada (trezentos e sessenta metros 
quadrados) do Loteamento Morada Nobre I, inscritos no Cartório de 
Registro de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-
BA, de propriedade de DENISE AZEVEDO SANTANA LEAL, inscrito no 
CPF sob o nº 013.611.305-20. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/22 – 15,0 metros de frente para a Rua da Cotraba; 15,0 metros de 
fundo com o lote nº 21; 12,0 metros do lado direito com a Rua 
Mirandolina Macedo; 12,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do 
lote 22, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.00.002.8628.001. 

Lote P/21– 12,0 metros de frente para a Rua Mirandolina Macedo; 12,0 
metros de fundo com parte do mesmo lote; 15,0 metros do lado direito 
com o lote nº 20; 15,0 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 03.04.600.0747.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 
 
 

DECRETO Nº 300/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 12 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 
0002361301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra E, juntos com área 
total de 300,0 m² cada (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 
REINAN GAMA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº 251.040.998-06. 

 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 5,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com o lote 
nº 10; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do mesmo lote 
12, perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.27.600.0823.001. 

Lote P/12-B – 5,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 11; 30,0 metros do lado direito com parte 
do mesmo lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, 

perfazendo uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.6005.001. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 

DECRETO Nº 301/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 33, 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 
0002411301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 33, juntos com área 
total de 360,0 m² cada (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, de propriedade de 
FERNANDO LINHARES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 
951.340.005-06. 

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação 
do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 14; 
30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 16, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.07.400.0691.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua Pedro Batista; 6,0 metros 
de fundo com o lote nº 15; 30,0 metros do lado direito com parte do 
mesmo lote nº 16; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 18, 
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7480.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 302/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei 
Municipal nº nº 572/2002, e alterações. 
 



 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear o senhor Felipe Hoffmann Pereira, para provimento do 
Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, lotado na 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 303/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei 
Municipal nº nº 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear o senhor Elizio Oliveira Queiroz, para provimento do 
Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 
Secretaria de Relações Comunitárias. 

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

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 304/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei 
Municipal nº nº 572/2002, e alterações. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear o senhor José Lucio Barbosa de Oliveira, para 
provimento do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, 
lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. 

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

Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 305/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei 
Municipal nº nº 572/2002, e alterações. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear o senhor Sidercino Eduardo da Silva, para provimento 
do Cargo em Comissão de Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na 
Secretaria de Relações Comunitárias. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 306/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei 
Municipal nº 572/2002, e alterações. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear o senhor José Carlos Tavares Borges, para 
provimento do Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH6, 
lotado na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

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

 
Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 


