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DECRETO Nº 317/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 04 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 

0002981401 o desdobramento do Lote 04 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 passarão a ser a seguinte: 

Lote P/04-A – 5,0 metros de frente para a Rua da Constelação; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 06; 25,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 04, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.29.100.0225.001. 

Lote P/04-B – 5,0 metros de frente para a Rua da Constelação; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 03; 25,0 metros do lado direito com a outra 

parte do lote nº 04; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.3151.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 318/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 12 da Quadra 39, 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 

0004461401 o desdobramento do Lote 12 da Quadra 39 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-2-30.607 em 16 de dezembro de 2013, de propriedade de 

MANOEL CARLOS GOMES inscrito no CPF sob o n° 009.029.425-49. 

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 da Baraúna; 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 02.41.400.0079.001. 

Lote P/12-B – 6,0 metros de frente para a Rua da Baraúna; 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 01.00.005.4776.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 319/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 10 da Quadra 09, do Loteamento 

Jardim Vitória. 

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 

0005311401 o desdobramento do Lote 10 da Quadra 09 com área total 

de 250,0 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento 

Jardim Vitória, 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-1-30.899 em 05 de fevereiro de 2014, de propriedade de 

WEYLA DA SILVA VITAL inscrito no CPF sob o n° 960.843.165-49. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/10-A – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com o lote 

nº 12; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 10, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0202.001. 

Lote P/10-B – 5,0 metros de frente para a Rua das Margaridas; 5,0 

metros de fundo com o lote nº 09; 25,0 metros do lado direito com parte 

do mesmo lote nº 10; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 08, 

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

quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.49.300.0196.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 320/2014 

Aprova o desdobramento do Lote 26 da Quadra 06, do Loteamento 

Bandeirante. 

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 

0002771401 o desdobramento do Lote 26 da Quadra 06 com área total 

de 300,0 m² (trezentos metros quadrados) do Loteamento Bandeirante, 

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-

16.901 em 30 de junho de 2000, de propriedade de AGROPECUÁRIA 

JC LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 86.795.697/0001-50. 

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

do desdobramento acima passarão a ser a seguinte: 

Lote P/26-A – 5,0 metros de frente para a Rua São Roque; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 27; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 28; 30,0 

metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 26, perfazendo 

uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 01.00.002.7556.001. 

Lote P/26-B – 5,0 metros de frente para a Rua São Roque; 5,0 metros de 

fundo com o lote nº 27; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo 

lote nº 26; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24, perfazendo 

uma área total de 150,0 m² (cento e cinquenta metros quadrados) – 

inscrição imobiliária nº 02.36.800.0144.001. 

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

 

 

Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2014. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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TERMO DE POSSE 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2014, frente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras-BA, Antonio Henrique de Souza Moreira, 

toma posse no Cargo em Comissão de Chefe de Setor, símbolo NH7, o Sr. Saturnino Ferreira de Aragão Neto, CPF 354.644.965-72, RG 

0380178060 SSP/BA, filha de Cesar Araújo dos Santos e Adelice Ferreira dos Santos, oportunidade em que foi cientificado das suas atribuições, 

direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios 

norteadores da administração pública, bem como obedecendo as normas existentes e as que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo 

declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal. O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração e 

Inexistência de impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito de 

Barreiras, Antonio Henrique de Souza Moreira, pelo empossado e por duas testemunhas. 

 

Barreiras-BA, 24 de fevereiro de 2014. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

Saturnino Ferreira de Aragão Neto 

Empossado 

 

Testemunhas:  

 

 

 

 

 


