DECRETO N°35, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 12, do Loteamento Parque da Cidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 010601.01.18,
D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 010601.01.18 o desdobramento do Lote 19 da Quadra 12, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Parque da Cidade, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-2-41.661 em 11 de dezembro de 2018, de propriedade de MAGNO RODRIGUES DE
CARVALHO FILHO, inscrito no CPF sob o n° 723.624.051-68.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/19-A – 05,00 metros de frente com a Rua Diamante; 05,00 metros fundo com lote 22; 25,00 metros do lado direito com o lote 18; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do mesmo lote 19, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição imobiliária
n° 04.17.300.0395.001.

Lote P/19-B – – 05,00 metros de frente com a Rua Diamante; 05,00 metros fundo com lote 22; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
19; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 20, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 04.17.300.0401.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de fevereiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°36, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 07 da Quadra E, do Loteamento Jardim Ouro Branco III.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 010116.01.18,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 010116.01.18 o desdobramento do Lote 07 da Quadra E, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Ouro Branco III, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício
da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-34.054 em 14 de novembro de 2018, de propriedade de VALDENILSON
RODRIGUES PORTO, inscrito no CPF sob o n° 424.613.085-00.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/07-A – 06,00 metros de frente com a Rua Wanderson Pereira dos Santos; 06,00 metros fundo com lote 24; 30,00 metros do lado direito com o
lote 08; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 07, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.24.400.0092.001.

Lote P/07-B – 06,00 metros de frente com a Rua Wanderson Pereira dos Santos; 06,00 metros fundo com lote 24; 30,00 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 07; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.24.400.0086.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de fevereiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°37, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.
Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra E, do Loteamento Jardim Ouro Branco III.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 010117.01.18,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 010117.01.18 o desdobramento do Lote 06 da Quadra E, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Ouro Branco III, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício
da Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-1-34.053 em 14 de novembro de 2018, de propriedade de VALDENILSON
RODRIGUES PORTO, inscrito no CPF sob o n° 424.613.085-00.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/06-A – 06,00 metros de frente com a Rua Wanderson Pereira dos Santos; 06,00 metros fundo com lote 23; 30,00 metros do lado direito com o
lote 07; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 06, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.24.400.0080.001.

Lote P/06-B – 06,00 metros de frente com a Rua Wanderson Pereira dos Santos; 06,00 metros fundo com lote 23; 30,00 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 06; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 05, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.24.400.0074.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de fevereiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°40, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
Retifica o Decreto 207/2018 que aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra “B”, do Loteamento Vila Dulce.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO erro material na edição do Decreto Municipal nº 207/2018 e Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel;
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 005699.18.01,
D E C R E T A:

Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 207/2018, determinando que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 005699.18.01 o desdobramento do Lote 02, Quadra “B”, com área total de 390,00 m²
(trezentos e noventa metros quadrados) do Loteamento Vila Dulce, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício da Comarca de
Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-4-4995 em 12 de junho de 1996, AV-08-4995 em 19 de abril de 2018, e AV-9-4995 em 19 de abril
de 2018, de propriedade de GILDÁSIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 086.033.915-72.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/02-A – 13,00 metros de frente com a Rua Nova Olinda; 13,00 metros fundo com parte do lote 02; 18,00 metros do lado direito com o lote 04;
18,00 metros do lado esquerdo com a Rua Califórnia, perfazendo uma área total de 234,00 m² (duzentos e trinta e quatro metros quadrados), e uma
área construída de 59,85 m² (cinquenta e nove metros quadrados e oitenta e cinco centímetros) - inscrição imobiliária n° 01.00.000.3434.001.

Lote P/02-B – 12,00 metros de frente com a Rua Califórnia; 12,00 metros fundo com o lote 04; 13,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
02; 13,00 metros do lado esquerdo com o lote 01, perfazendo uma área total de 156,00 m² (cento e cinquenta e seis metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 01.05.800.0586.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 18 de fevereiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°41, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova o desdobramento do Lote 17 da Quadra “B”, do Loteamento Maria Percília.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA,
CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo Administrativo nº 005026.18.01,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 005026.18.01 o desdobramento do Lote 17 da Quadra “B”, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Maria Percília, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 2° Ofício da
Comarca de Barreiras-BA, no Livro de Registro Geral sob o n° R-3-1041 em 08 de abril de 2019, de propriedade de NINETTA LUCIA GOMES
FERREIRA, inscrita no CPF sob o n° 003.165.575-01 e NATIA CRISTINE MAJADAS, inscrita no CPF sob o n° 034.638.516-44.

Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:

Lote P/17-A – 06,00 metros de frente com a Rua Carreteiro; 06,00 metros fundo com lote 14; 30,00 metros do lado direito com o lote 18; 30,00 metros
do lado esquerdo com parte do mesmo lote 17, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
03.10.800.0153.001.

Lote P/17-B – 06,00 metros de frente com a Rua Carreteiro; 06,00 metros fundo com lote 14; 30,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote 17;
30,00 metros do lado esquerdo com o lote 16, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) - inscrição imobiliária n°
02.00.002.9551.001.

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

Gabinete do Prefeito em 19 de fevereiro de 2019.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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