
 

 

 

DECRETO Nº 453/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 22, 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 

0007341301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra 22 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 LUIZ RICARDI, inscrito no CPF sob o n° 

098.540.969-04. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/14-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 o 

lote nº 12; 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 02.40.500.0099.001. 

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 

16, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.005.4179.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 454/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 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 

0007161301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 106 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-1-29.866 em 25 de abril de 2013, de propriedade de 

CERÂMICA VALMAC LIDA-ME, inscrito no CNPJ sob o n° 

10.306.339/0001-74. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/21-A – 6,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com o lote 

nº 20; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 21, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.500.0515.001. 

Lote P/21-B – 6,0 metros de frente para a Rua Reinaldo Pimentel; 6,0 

metros de fundo com o lote nº 03; 30,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 21; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.001.8887.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 



 

 

 

DECRETO Nº 455/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 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 

0007101301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 33 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-1-18.233 em 04 de novembro de 2003, de propriedade de JOÃO 

JOSÉ ANGELO DE JESUS, inscrito no CPF sob o n° 564.936.905-44. 

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 Padre Alfredo Hasler; 6,0 

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

nº 21; 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 01.00.001.7386.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Padre Alfredo Hasler; 6,0 

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

do mesmo lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.07.300.0722.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2013. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

DECRETO Nº 456/2013 

Dispõe sobre a constituição da Comissão de Estudo, Avaliação e 

Diagnóstico do Transporte Público Urbano do Município de 

Barreiras, Estado da Bahia, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 70 e 71 da Lei 

Orgânica do Município, e em conformidade com as demais disposições 

legais vigentes e aplicáveis à espécies e; 

DECRETA: 

Art. 1º.  Constitui Comissão de estudo, avaliação e diagnóstico do 

transporte público urbano do Município de Barreiras, Estado da Bahia. 

Art. 2º. Nomeia comissão de estudo, avaliação e diagnóstico do 

transporte público urbano, composta pelos servidores adiante 

enumerados e que deverá funcionar sob a presidência do primeiro, são 

eles: 

• Simone Iumi Kuriki; 

• Pedro Antônio de Oliveira Neto; 

• Dourivaldo Rodrigues de Aquino. 

Art. 3º. A Comissão Administrativa criada pelo artigo 1º do presente 

Decreto, deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 

(trinta) dias, PROCEDER:  

a) os estudos, sugestões e avaliações para licitação pública do 

transporte urbano do Município de Barreiras, Estado da Bahia. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2013. 

 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 


