
 

 

 

DECRETO Nº 391/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 14, da Quadra H, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte. 

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 

0004011301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra H com área total de 

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

Parque Novo Horizonte, 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-2-21.808 em 14 de março de 2013, de 

propriedade de SANDRA TEREZINHA RODRIGUES CORDEIRO, 

inscrito no CPF sob o n° 912.835.825-20. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/14-A – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 36,0 metros do lado direito com o lote nº 12; 

36,0 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 01.12.000.0981.001. 

Lote P/14-B – 5,0 metros de frente para a Rua Belo Horizonte; 5,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 36,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 14; 36,0 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 01.00.005.9042.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 392/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 05, 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 

0003071301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra H 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-1-16.872 em 24 de maio de 2000 e R-2-16-872 em 13 de junho de 

2000, de propriedade de GLENDA RAQUEL DE CASTRO SOUZA, 

inscrito no CPF sob o n° 020.597.025-77. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/05-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luiz Eduardo Magalhães; 

6,0 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 nº 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.0358.001. 

Lote P/05-B – 6,0 metros de frente para a Rua Av. Luiz Eduardo 

Magalhães; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado 

direito com a Rua Francisco da Costa Bastos; 30,0 metros do lado 

esquerdo com parte do mesmo lote nº 05, perfazendo uma área total de 

180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

01.00.005.4281.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 393/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19, da Quadra 29, 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 

0002761301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 29 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-1-18.242 em 11 de novembro de 2003 e R-2-18-242 em 27 de 

dezembro de 2004, de propriedade de ANA RITA CHAVES CATHALA 

LOUREIRO, inscrito no CPF sob o n° 356.218.265-15. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 



 

 

 

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Sucupira; 6,0 metros 

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

mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.000.0910.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Sucupira; 6,0 metros 

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6571.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 394/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03, da Quadra 03, 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 

0001911301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 03 com área total 

de 264,62 m² (duzentos e sessenta e quatro metros quadrados e 

sessenta e dois centímetros) 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-1-19.931 em 26 de 

novembro de 2007 e AV-2-19-931 em 26 de novembro de 2007, de 

propriedade de ELIANE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrito 

no CNPJ sob o n° 03.214.349/0001-14. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 12,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 12,0 metros de fundo com parte do lote nº 03; 11,43 metros do 

lado direito com a Rua Edelvina Moreno; 11,53 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 02, perfazendo uma área total de 138,62 m² (cento e trinta 

e oito metros quadrados e sessenta e dois centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.5001.001. 

Lote P/03-B – 10,50 metros de frente para a Rua Edelvina Moreno; 10,50 

metros de fundo com o lote nº 02; 12,0 metros do lado direito com o lote 

nº 04; 12,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 03, 

perfazendo uma área total de 126,0 m² (cento e vinte e seis metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.700.0275.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 395/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 01, da Quadra 33, 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 

0002441301 o desdobramento do Lote 01 da Quadra 33 com área total 

de 280,55 m² (duzentos e oitenta metros quadrados e cinquenta e cinco 

centímetros) 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-1-19.031 em 31 de outubro 

de 2005, de propriedade de MARIA DE FATIMA MARTINS 

FIGUEIREDO, inscrito no CPF sob o n° 204.158.695-87. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/01-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 23,37 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 01; 23,52 metros do lado esquerdo 

com a Rua do Ingá, perfazendo uma área total de 140,70 m² (cento e 

quarenta metros quadrados e setenta centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 02.27.500.1118.001. 

Lote P/01-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 23,22 metros do lado 

direito com o lote nº 02; 23,37 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 01, perfazendo uma área total de 139,85 m² (cento e trinta 

e nove metros quadrados e oitenta e cinco centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.5068.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 



 

 

 

DECRETO Nº 396/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 03, da Quadra 33, 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 

0002451301 o desdobramento do Lote 03 da Quadra 33 com área total 

de 274,13 m² (duzentos e setenta e quatro metros quadrados e treze 

centímetros) 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-1-19.031 em 31 de outubro 

de 2005, de propriedade de MARIA DE FATIMA MARTINS 

FIGUEIREDO, inscrito no CPF sob o n° 204.158.695-87. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/03-A – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 07; 22,78 metros do lado 

direito com o lote nº 04; 22,85 metros do lado esquerdo com parte do 

mesmo lote nº 03, perfazendo uma área total de 136,92 m² (cento e trinta 

e seis metros quadrados e noventa e dois centímetros) – inscrição 

imobiliária nº 01.00.005.5070.001. 

Lote P/03-B – 6,0 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 22,85 metros do lado 

direito com parte do mesmo lote nº 03; 22,91 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 02, perfazendo uma área total de 137,21 m² (cento e trinta 

e sete metros quadrados e vinte e um centímetros) – inscrição imobiliária 

nº 02.27.500.1142.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 18 de abril de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA GAB. Nº 022 

Exonera a pedido Professor IV 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 71 da Lei 

Orgânica do Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e 

seus incisos da mesma Lei c/c o Art.036 da Lei Municipal 617/2003 e Lei 

984/11, resolve:                                                                                                                                                                          

Art. 1º  Exonerar a pedido do cargo de Professor IV, a Srª Ana Paula 

Vieira Lima Silva, aprovada no concurso público sob a inscrição nº 

0316294. 

Art.  2º A presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista nos 

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

afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na Câmara Municipal. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito – Em 18 de abril de 2013 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira  

Prefeito de Barreiras 

 


