
 

 

 

DECRETO Nº 559/2013 

Aprova o desdobramento do Lote P/13 da Quadra 25, 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 

0014261301 o desdobramento do Lote P/13 da Quadra 25 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-20.881 em 18 de setembro de 2009, de 

propriedade de IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA inscrito no CNPJ sob 

o n° 04.967.839/0001-54. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro do Sul; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 14; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 11; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1416.001. 

Lote P/13-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cruzeiro do Sul; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 14; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 13; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 15, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.25.000.0174.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 560/2013 

Aprova o desdobramento do Lote P/16 da Quadra 38, 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 

0013231301 o desdobramento do Lote P/16 da Quadra 38 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 julho 

de 2000, de propriedade de RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA inscrito 

no CNPJ sob o n° 33.877.416/0001-41. 

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 do Pau Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 14; 

30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 16, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.41.300.0259.001. 

Lote P/16-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Pau Brasil; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 17; 30,0 metros do lado direito com a outra parte 

do 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 01.00.005.4691.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 561/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 15, 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 

0010641301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 15 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 julho 

de 2000, de propriedade de FRANCISCO VIANA CALDEIRA inscrito no 

CPF sob o n° 107.808.405-00. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/13-A – 6,0 metros de frente para a Rua Girassol; 6,0 metros de 

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

15; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 13, 



 

 

 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.200.0079.001. 

Lote P/13-B – 6,0 metros de frente para a Rua Girassol; 6,0 metros de 

fundo com parte do lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.9164.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 562/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 19, do Loteamento 

Parque Novo Horizonte (ampliação z-2). 

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 
0015451301 o desdobramento do Lote 06 da Quadra 19 com área total 
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento 
Parque Novo Horizonte (ampliação z-2), 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-1-19.915 em 25 de outubro de 2007, 
de propriedade de CLAUDIA REGINA MACEDO DOS SANTOS inscrito 
no CPF sob o n° 913.298.335-20. 

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

Lote P/06-A – 6,0 metros de frente para a Rua São Diogo; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 07; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 06, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.005.9100.001. 

Lote P/06-B – 6,0 metros de frente para a Rua São Diogo; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 16; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 06; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 05, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 02.12.900.0534.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

DECRETO Nº 563/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 11, 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 

0015431301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.106 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Tranquilidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 16, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3665.001. 

Lote P/16-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Tranquilidade; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 16; 25,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 18, 

19 e 20, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.30.900.0036.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 564/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 30 da Quadra 04, do Loteamento 

Divisa III. 

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 

0010021301 o desdobramento do Lote 30 da Quadra 04 com área total 



 

 

 

de 359,90 m² (trezentos e cinquenta e nove metros quadrados e noventa 

centímetros) do Loteamento Divisa III, 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-1-28.563 em 21 de março de 2013, 

de propriedade de CARLOS MAGNO OLIVEIRA GOMES inscrito no 

CPF sob o n° 374.334.665-68. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/30-A – 6,85 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,85 metros de fundo com o lote nº 29; 26,31 metros do lado 

direito com o lote nº 28; 26,27 metros do lado esquerdo com a outra parte 

do lote nº 30, perfazendo uma área total de 180,08 m² (cento e oitenta 

metros quadrados e oito centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.500.1127.001. 

Lote P/30-B – 6,85 metros de frente para a Av. Deputado Sebastião 

Ferreira; 6,85 metros de fundo com o lote nº 29; 26,27 metros do lado 

direito com a outra parte do lote nº 30; 26,23 metros do lado esquerdo 

com o lote nº 32, perfazendo uma área total de 179,82 m² (cento e 

setenta e nove metros quadrados e oitenta e dois centímetros) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.5854.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 565/2013 

Aprova o desdobramento do Lote P/17 da Quadra 04, do Loteamento 

Divisa III. 

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 

0014641301 o desdobramento do Lote P/17 da Quadra 04 com área total 

de 360,43 m² (trezentos e sessenta metros quadrados e quarenta e três 

centímetros) do Loteamento Divisa III, 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-1-14.227 em 06 de abril de 1993, de 

propriedade de GERALDO REGINALDO PAULINO inscrito no CPF sob 

o n° 172.958.903-00. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/17-A – 7,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 7,0 

metros de fundo com o lote nº 18; 25,79 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 25,75 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 17, 

perfazendo uma área total de 180,39 m² (cento e oitenta metros 

quadrados e trinta e nove centímetros) – inscrição imobiliária nº 

01.00.002.6036.001. 

Lote P/17-B – 7,0 metros de frente para a Av. Virtuosa de Brito; 7,0 

metros de fundo com o lote nº 18; 25,75 metros do lado direito com a 

outra parte do lote nº 17; 25,70 metros do lado esquerdo com o lote nº 

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

quadrados e quatro centímetros) – inscrição imobiliária nº 

02.27.600.1046.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 566/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 80, 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 

0012431301 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 80 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-1-24.768 em 28 de junho de 2012 e AV-4-24.768 em 14 de 

janeiro de 2013 e R-1-28-539 em 13 de março de 2013, de propriedade 

de LAURO PIRES DE LIMA inscrito no CPF sob o n° 792.021.791-15. 

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 João Silva; 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 nº 10, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 01.00.001.8715.001. 

Lote P/10-B – 6,0 metros de frente para a Rua João Silva; 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 o lote nº 12, perfazendo 

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

inscrição imobiliária nº 02.08.300.0464.001. 



 

 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 567/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 78, 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 

0012171301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 78 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-2-5550 em 26 de janeiro de 1983, de propriedade de MANOEL 

RAMOS SILVA inscrito no CPF sob o n° 348.286.055-68. 

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 Iazinha Pamplona; 6,0 

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

lotes nº 24, 25 e 26; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do 

mesmo lote nº 21, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e 

oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.200.0823.001. 

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

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8605.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 568/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 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 

0014531301 o desdobramento do Lote 18 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-1-30.064 em 26 de junho de 2013, de propriedade de ROSANIA 

VIEIRA DO NASCIMENTO inscrito no CPF sob o n° 002.885.465-98. 

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 João Pereira de Souza; 

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 nº 18, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.500.0117.001. 

Lote P/18-B – 6,0 metros de frente para a Rua Iazinha Pamplona; 6,0 

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

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

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.8605.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 569/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 11, 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 

0015411301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.108 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/19-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 18; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 19, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0641.001. 

Lote P/19-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do mesmo lote nº 19; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 

20, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.000.0930.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 570/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 22 da Quadra 11, 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 

0015441301 o desdobramento do Lote 22 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.111 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/22-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 21; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 22, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0638.001. 

Lote P/22-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 22; 25,0 metros do lado esquerdo com a Rua 

Vasconcelos, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e 

cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.000.0898.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 571/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 21 da Quadra 11, 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 

0015391301 o desdobramento do Lote 21 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.110 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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 Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 21, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0639.001. 

Lote P/21-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 21; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 22, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.000.0908.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 



 

 

 

DECRETO Nº 572/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 20 da Quadra 11, 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 

0015401301 o desdobramento do Lote 20 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.109 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/20-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 19; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 20, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0640.001. 

Lote P/20-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 17; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 20; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 21, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.000.0918.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 573/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 18 da Quadra 11, 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 

0015421301 o desdobramento do Lote 18 da Quadra 11 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, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-30.107 em 10 de junho de 2013, de 

propriedade de FOX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

inscrito no CNPJ sob o n° 13.160.116/0001-30. 

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

do desdobramento acima passará a ser a seguinte: 

Lote P/18-A – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com a Rua 

da Tranquilidade; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo 

lote nº 18, perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0642.001. 

Lote P/18-B – 5,0 metros de frente para a Rua Cassimiro de Abreu; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 18; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 19, 

perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.000.0940.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 19 de agosto de 2013. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 


