
 

 

 

DECRETO Nº 632/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra F, do Loteamento 
Rio Grande. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Carlos Augusto Barbosa Nogueira, 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 
0018271301 o desdobramento do Lote 19 da Quadra F com área total de 
360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Rio 
Grande, 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-1-30.183 em 06 de agosto de 2013, de propriedade de MARIA ANITA 
DA SILVA inscrito no CPF sob o n° 205.108.455-68. 

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

Lote P/19-A – 6,0 metros de frente para a Rua Ibotirama; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 04; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 18; 30,0 
metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 19, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.000.8853.001. 

Lote P/19-B – 6,0 metros de frente para a Rua Ibotirama; 6,0 metros de 
fundo com o lote nº 04; 30,0 metros do lado direito com a outra parte do 
lote nº 19; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 20, perfazendo 
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – 
inscrição imobiliária nº 01.19.100.0050.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2013. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Prefeito em Exercício de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 633/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 01 e 02 da Quadra 45, do 
Loteamento Bandeirante I. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Carlos Augusto Barbosa Nogueira, 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 
0017611301 os desdobramentos dos Lotes 01 e 02 da Quadra 45 com 
área total de 755,83 m² (setecentos e cinquenta e cinco metros 
quadrados e oitenta e três centímetros) 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 IMOBILIÁRIA SANTA RITA 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 passarão a ser a seguinte: 

Lote P/01 eP/02-A – 9,30 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 
8,60 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado direito com 
parte dos lotes nº 01 e 02; 24,0 metros do lado esquerdo com a Rua 
Hermantino Vieira de Souza, perfazendo uma área total de 215,83 m² 
(duzentos  e quinze metros quadrados e oitenta e três centímetros) – 
inscrição imobiliária nº 01.00.006.6691.001. 

Lote P/01 e P/02-B – 15,0 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 
15,0 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado direito com 
parte dos lotes nº 01 e 02; 24,0 metros do lado esquerdo com outra parte 
dos lotes nº 01 e 02, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e 
sessenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 
01.00.006.8526.001. 

Lote P/01 e P/02-C – 7,50 metros de frente para a Rua do Tamarindo; 
7,50 metros de fundo com o lote nº 03; 24,0 metros do lado direito com 
os lotes nº 06 e 07; 24,0 metros do lado esquerdo com parte dos lotes nº 
01 e 02, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.8525.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 25 de setembro de 2013. 

 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 

Prefeito em Exercício de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 634/2013 

Exonera a pedido a servidora Elizelma Silva de Oliveira Carneiro, 
desta Prefeitura Municipal. 

 
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 
Carlos Augusto Barbosa Nogueira, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora Elizelma Silva de Oliveira 
Carneiro, Técnico em Radiologia II, lotada na Secretaria de Saúde. 

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, 25 de setembro de 2013. 

 
 
 
 

Carlos Augusto Barbosa Nogueira 
Prefeito em Exercício de Barreiras 

 

 


