
 

 

 

DECRETO Nº 547/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra D, do Loteamento 

Vila Regina. 

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 

0012101301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra D com área total de 

358,80 m² (trezentos e cinquenta e oito metros quadrados e oitenta 

centímetros) do Loteamento Vila Regina, 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-3-1455 em 20 de julho de 2003 e 

AV-4-1455 em 17 de julho de 2013, de propriedade de DELINTO SILVA 

DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 565.181.968-15. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,50 metros de frente para a Av. Rui Barbosa; 6,50 metros 

de fundo com o lote nº 06; 29,70 metros do lado direito com o lote nº 03; 

27,60 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, 

perfazendo uma área total de 186,24 m² (cento e oitenta e seis metros 

quadrados e vinte e quatro centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.000.0699.001. 

Lote P/02-B – 6,50 metros de frente para a Av. Rui Barbosa; 6,50 metros 

de fundo com o lote nº 05; 27,60 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 02; 25,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 01, 

perfazendo uma área total de 172,56 m² (cento e setenta e dois metros 

quadrados e cinquenta e seis centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.01.000.0866.001. 

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

 
 

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 548/2013 

Exonera a pedido o servidor Jonathas José Franca Barreto, desta 

Prefeitura Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, o servidor Jonathas José Franca 

Barreto, 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 - Fica retroagido os efeitos deste decreto ao dia 20 de julho de 

2013. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2013. 
 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 
 


