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DECRETO Nº 691/2013 

Exonera a pedido, o servidor Francisco Ariston Alves, 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 Francisco Ariston Alves, 

Secretário Escolar na Unidade de Ensino - CAIC, matrícula 11140, lotado 

na Secretaria de Educação. 

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 09 de outubro de 

2013. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 692/2013 

Exonera a pedido, o servidor Lauro Erni da Rosa, 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 Lauro Erni da Rosa, 

Subcoordenador, símbolo NH5, lotado na Secretaria do Trabalho e 

Promoção Social. 

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, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 693/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 15 da Quadra 32, 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 
0024071301 o desdobramento do Lote 15 da Quadra 32 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-1-30.002 em 06 de junho de 2013, de 
propriedade de EVERALDO FRANÇA GALVÃO JUNIOR inscrito no 
CPF sob o n° 893.375.145-91. 

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

Lote P/15-A – 5,0 metros de frente para a Rua Hermetro Dourado; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com a outra 
parte do lote nº 15; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.24.700.0082.001. 

Lote P/15-B – 5,0 metros de frente para a Rua Hermetro Dourado; 5,0 
metros de fundo com o lote nº 16; 25,0 metros do lado direito com o lote 
nº 13; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 15, 
perfazendo uma área total de 125,0 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1330.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 694/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 16 da Quadra 27, 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 

0023871301 o desdobramento do Lote 16 da Quadra 27 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-2-20.619 em 14 de outubro de 2013, de 
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propriedade de MANOEL SALVADOR DE SOUZA inscrito no CPF sob o 

n° 161.094.906-44. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/16-A – 10,0 metros de frente para a Rua Saudade; 10,0 metros de 

fundo com a outra parte do lote nº 16; 12,50 metros do lado direito com a 

Rua da Constelação; 12,50 metros do lado esquerdo com o lote nº 17, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.1363.001. 

Lote P/16-B – 12,50 metros de frente para a Rua Constelação; 12,50 

metros de fundo com o lote nº 17; 10,0 metros do lado direito com o lote 

nº 14; 10,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 16, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.29.100.0154.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

DECRETO Nº 695/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 28 da Quadra 32, 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 

0023971301 o desdobramento do Lote 28 da Quadra 32 com área total 

de 372,0 m² (trezentos e setenta e dois 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-3-14.619 em 14 de abril de 2008 e AV-4-14.619 

em 18 de outubro de 2013, de propriedade de WALNEIDE NETTO 

JUNIOR inscrito no CPF sob o n° 584.446.371-49. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/28-A – 6,20 metros de frente para a Rua Alvorada; 6,20 metros de 

fundo com o lote nº 24; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 29; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 28, perfazendo 

uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e seis metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.001.9024.001. 

Lote P/28-B – 6,20 metros de frente para a Rua Alvorada; 6,20 metros de 

fundo com o lote nº 25; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 28; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 27, perfazendo 

uma área total de 186,0 m² (cento e oitenta e seis metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.08.700.0260.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 696/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 11, 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 

0024061301 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 11 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-4-14.920 em 16 de dezembro de 2010, de propriedade de 

RODRIGO CARVALHO DE OLIVEIRA inscrito no CPF sob o n° 

023.043.315-48. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/12-A – 6,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 12, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.7880.001. 

Lote P/12-B – 6,0 metros de frente para a Rua José Mariano; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 13; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 12; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 14, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.07.800.0890.001. 

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

 

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 697/2013 

Aprova o desdobramento do Lote P/06 da Quadra I, do Loteamento 

Antonio Geraldo. 

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 

0019861301 o desdobramento do Lote P/06 da Quadra I com área total 

de 1.010,0 m² (mil e dez metros quadrados) do Loteamento Antonio 

Geraldo, 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-1-17.030 em 09 de setembro de 2000, de propriedade de VALDIVINO 

FARIAS SANTOS inscrito no CPF sob o n° 546.935.925-34. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/06-A – 15,90 metros de frente para a Av. Rio Grande; 36,60 

metros de fundo com a área da CODEVASF; 31,0 metros do lado direito 

com a outra parte do lote nº 06; 35,0 metros do lado esquerdo com a 

outra parte do lote nº 06, perfazendo uma área total de 760,0 m² 

(setecentos e sessenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

02.02.900.0026.001. 

Lote P/06-B – 8,10 metros de frente para a Av. Rio Grande; 8,40 metros 

de fundo com a área da CODEVASF; 30,0 metros do lado direito com o 

lote nº 05; 31,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 06, 

perfazendo uma área total de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros 

quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.02.900.0042.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 698/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 01, 02 e 03 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 

0018941301 os desdobramentos dos Lotes 01, 02 e 03 da Quadra 29 

com área total de 1.080,0 m² (mil e oitenta 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 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 passarão a ser a seguinte: 

Lotes P/01, P/02 e P/03-A – 10,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 

10,0 metros de fundo com o lote nº 04; 36,0 metros do lado direito com 

partes dos lotes nº 01, 02 e 03; 36,0 metros do lado esquerdo com a Rua 

Tom Jobim, perfazendo uma área total de 360,0 m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6596.001. 

Lotes P/01, P/02 e P/03-B – 20,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 

20,0 metros de fundo com o lote nº 04; 36,0 metros do lado direito com 

os lotes nº 06 e 07; 36,0 metros do lado esquerdo com partes dos lotes 

nº 01, 02 e 03, perfazendo uma área total de 720,0 m² (setecentos e vinte 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.40.900.1005.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 699/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 09 da Quadra 04, do Loteamento 

Conjunto Habitacional ACM. 

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 

0023721301 o desdobramento do Lote 09 da Quadra 04 com área total 

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

Conjunto Habitacional ACM, 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-1-18.040 em 02 de junho de 2003 e R-2-18.040 

em 08 de outubro de 2013, de propriedade de ANTONIO AVELINO DE 

OLIVEIRA FILHO inscrito no CPF sob o n° 639.491.485-15. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/09-A – 6,0 metros de frente para a Rua Amor Divino; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 10; 

30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 09, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.0710.001. 
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Lotes P/09-B – 6,0 metros de frente para a Rua Amor Divino; 6,0 metros 

de fundo com o lote nº 08; 30,0 metros do lado direito com parte do 

mesmo lote nº 09; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 06, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.23.200.0190.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

DECRETO Nº 700/2013 

Aprova os desdobramentos dos Lotes 09 e 10 da Quadra I, do 

Loteamento Nova Barreiras. 

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 

0010031301 os desdobramentos dos Lotes 09 e 10 da Quadra I com 

área total de 810,0 m² (oitocentos e dez metros quadrados) do 

Loteamento Nova Barreiras, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis 

e Hipotecas do 2º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, no Livro “2” de 

Registro Geral sob nº R-1-14.553 em 28 de setembro de 2011 e AV-3-

14.553 em 08 de outubro de 2013, de propriedade de HAYDEE 

TOYSHIMA LINS FRANÇA inscrito no CPF sob o n° 048.380.676-77. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lotes P/09 e P10-A – 10,0 metros de frente para a Rua Sergipe; 10,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 27,0 metros do lado direito com Rua 

do SESP; 27,0 metros do lado esquerdo com outra parte do lote nº 09 e 

parte do lote nº 10, perfazendo uma área total de 270,0 m² (duzentos e 

setenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.00.300.1284.001. 

Lotes P/09 e P/10-B – 10,0 metros de frente para a Rua Sergipe; 10,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 27,0 metros do lado direito com outra 

parte do lote nº 09 e parte do nº 10; 27,0 metros do lado esquerdo com 

outra parte do lote nº 09 e parte do nº 10, perfazendo uma área total de 

270,0 m² (duzentos e setenta metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 

03.00.300.1274.001. 

Lotes P/09 e P/10-C – 10,0 metros de frente para a Rua Sergipe; 10,0 

metros de fundo com o lote nº 08; 27,0 metros do lado direito com outra 

parte dos lotes nº 09 e 10; 27,0 metros do lado esquerdo com os lotes nº 

19 e 20, perfazendo uma área total de 270,0 m² (duzentos e setenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 03.00.300.1264.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 701/2013 

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra 38, 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 

0022251301 o desdobramento do Lote 02 da Quadra 38 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-3-23.410 em 15 de março de 2012, de propriedade de JOSÉ 

GOMES DA SILVA NETO inscrito no CPF sob o n° 120.260.604-01. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/02-A – 6,0 metros de frente para a Av. Hermantino Vieira de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado 

direito com o lote nº 01; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte 

do lote nº 02, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.35.200.1255.001. 

Lote P/02-B – 6,0 metros de frente para a Av. Hermantino Vieira de 

Carvalho; 6,0 metros de fundo com o lote nº 06; 30,0 metros do lado 

direito com a outra parte do lote nº 02; 30,0 metros do lado esquerdo com 

o lote nº 03, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta 

metros quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.006.6742.001. 

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

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2013. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 


