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DECRETO N° 08, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o desdobramento do Lote 14, da Quadra “40”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/253,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/253, o desdobramento do Lote 14, da Quadra “40”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-1-27.257, em 27 de dezembro de 2012, de propriedade de CARMEM MARQUES
PEREIRA DA COSTA E SILVA, inscrita no CPF sob n°508.888.035-91.

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

Lote P/14-A – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 15; 30,00 metros do lado direito com o
lote 12; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 14, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.005.1718.001.

Lote P/14-B – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 15; 30,00 metros do lado direito com
parte do lote 14; 30,00 metros do lado esquerdo com os lotes 16, 17 e 18, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 02.28.900.0058.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 09, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 12, da Quadra “40”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/273,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/273, o desdobramento do Lote 12, da Quadra “40”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-1-27.256, em 27 de dezembro de 2012, de propriedade de CARMEM MARQUES
PEREIRA DA COSTA E SILVA, inscrita no CPF sob n°508.888.035-91.

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

Lote P/12-A – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com o
lote 11; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 12, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.005.1719.001.

Lote P/12-B – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com
parte do lote 12; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 14, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.28.900.0070.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 11, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 11, da Quadra “40”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/263,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/263, o desdobramento do Lote 11, da Quadra “40”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa

JOÃO MARQUES DA

SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/11-A – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 10; 30,00 metros do lado direito com o
lote 08; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 11, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.005.1778.001.

Lote P/11-B – 06,00 metros de frente com a Rua Otacilio Monteiro da Franca; 6,00 metros de fundo com o lote 10; 30,00 metros do lado direito com
parte do lote 11; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 12, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.28.900.0082.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 12, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 15, da Quadra “34”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/247,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/247, o desdobramento do Lote 15, da Quadra “34”, com área total de 300,00m²
(trezentos metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa JOÃO MARQUES DA SILVA E CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/15-A – 06,00 metros de frente com a Rua Maria do Socorro Moura Chagas; 6,00 metros de fundo com o lote 14; 25,00 metros do lado direito
com o lote 17; 25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 15, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 01.00.005.1673.001.

Lote P/15-B – 06,00 metros de frente com a Rua Maria do Socorro Moura Chagas; 6,00 metros de fundo com o lote 14; 25,00 metros do lado direito
com parte do lote 15; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 13, perfazendo uma área total de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 02.55.200.0084.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 13, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o desdobramento do Lote 03, da Quadra “39”, do Loteamento Serra do Mimo.

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 2020/114,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/114, o desdobramento do Lote 03, da Quadra “39”, com área total de 369,62m²
(trezentos e sessenta e nove metros quadrados e sessenta e dois centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, 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-1-33.347, em 06 de março de 2015, pertencente
ao Sr. ALVINO BATISTA LOPES, inscrito no CPF sob n°038.980.831-87.

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

Lote P/03-A – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros de fundo com o lote 07; 30,78 metros do lado direito
com o lote 04; 30,82 metros do lado esquerdo com parte do lote 03, perfazendo uma área total de 184,81m² (cento e oitenta e quatro metros
quadrados e oitenta e um centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.00.005.5085.001.

Lote P/03-B – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 6,00 metros de fundo com o lote 06; 30,82 metros do lado direito
com parte do lote 03; 30,82 metros do lado esquerdo com o lote 02, perfazendo uma área total de 184,81m² (cento e oitenta e quatro metros
quadrados e oitenta e um centímetros) – inscrição imobiliária n° 02.27.500.1358.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 14, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 06, da Quadra “09”, do Loteamento Bela Vista.

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 2020/282,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/282, o desdobramento do Lote 06, da Quadra “09”, com área total de 300,00m²
(trezentos metros quadrados), do Loteamento Bela Vista, 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-1-50.375, em 28 de maio de 2020, pertencente a empresa STELLY INCORPORADORA EIRELIME, inscrito no CNPJ sob n°07.509.258/0001-67.

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

Lote P/06-A – 05,00 metros de frente com a Rua Edson Alves Pinheiro; 05,00 metros de fundo com o lote 18; 30,00 metros do lado direito com o lote
07; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 06, perfazendo uma área total de 150,00m² (cento e cinquenta quatro metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 04.14.700.0130.001.

Lote P/03-B – 05,00 metros de frente com a Rua Edson Alves Pinheiro; 05,00 metros de fundo com o lote 18; 30,00 metros do lado direito com parte
do lote 06; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 05, perfazendo uma área total de 150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 04.14.700.0126.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 15, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 02, da Quadra “39”, do Loteamento Serra do Mimo.

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 2020/109,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/109, o desdobramento do Lote 02, da Quadra “39”, com área total de 370,10m²
(trezentos e setenta metros quadrados e dez centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, 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-1-33.346, em 06 de março de 2015, pertencente ao Sr. ALVINO
BATISTA LOPES, inscrito no CPF sob n°038.980.831-87.

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

Lote P/02-A – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros de fundo com o lote 06; 30,82 metros do lado direito
com o lote 03; 30,84 metros do lado esquerdo com parte do lote 02, perfazendo uma área total de 185,05m² (cento e oitenta e cinco metros quadrados
e cinco centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.00.005.5084.001.

Lote P/02-B – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 6,00 metros de fundo com o lote 06; 30,84 metros do lado direito
com parte do lote 02; 30,86 metros do lado esquerdo com o lote 01, perfazendo uma área total de 185,05m² (cento e oitenta e cinco metros quadrados
e cinco centímetros) – inscrição imobiliária n° 02.27.500.1346.001.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 16, DE 05 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 11, da Quadra “06”, do Loteamento Santa Luzia 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 2020/323,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/323, o desdobramento do Lote 11, da Quadra “06”, com área total de 534,66m²
(quinhentos e trinta e quatro metros quadrados e sessenta e seis centímetros), do Loteamento Santa Luzia 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-1-42.457, em 15 de maio de 2020, pertencente a
Sra. LAURIENE RABELO DA TRINDADE, inscrita no CPF sob n°006.118.715-13.

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

Lote P/11-A – 05,00 metros de frente com a Rua Pindorama; 05,00 metros de fundo com o lote 05; 27,30 metros do lado direito com o lote 10; 26,95
metros do lado esquerdo com parte do lote 11, perfazendo uma área total de 135,63m² (cento e trinta e cinco metros quadrados e sessenta e três
centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.15.800.0055.001.

Lote P/11-B – 09,00 metros de frente com a Rua Pindorama; 09,00 metros de fundo com os lotes 05 e 06; 26,95 metros do lado direito com parte do
lote 11; 26,32 metros do lado esquerdo com parte do lote 11, perfazendo uma área total de 239,72m² (duzentos e trinta e nove metros quadrados e
setenta e dois centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.15.800.0059.001. Tendo 172,00m² (cento e setenta e dois metros quadrados de área
construída.

Lote P/11-C – 06,00 metros de frente com a Rua Pindorama; 06,20 metros de fundo com o lote 06; 26,32 metros do lado direito com parte do lote 11;
25,90 metros do lado esquerdo com o lote 12, perfazendo uma área total de 159,31m² (cento e cinquenta e nove metros quadrados e trinta e um
centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.00.000.7105.001. Tendo 105,90m² (cento e cinco metros quadrados e noventa centímetros) de área
construída.

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

Gabinete do Prefeito em 05 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 17, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 01, da Quadra “41”, do Loteamento Serra do Mimo.

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 2020/234,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/234, o desdobramento do Lote 01, da Quadra “41”, com área total de 366,74m²
(trezentos e sessenta e seis metros quadrados e setenta e quatro centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, 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-1-24.099, em 20 de junho de 2012, de
propriedade da empresa IMOBILIÁRIA SANTA RITA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°04.967.839/0001-54.

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

Lote P/01-A – 15,29 metros de frente com a Rua do Tamarindo; 15,26 metros de fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com a Avenida
Deputado Sebastião Ferreira; 12,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 01, perfazendo uma área total de 183,37m² (cento e oitenta e três
metros quadrados e trinta e sete centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.00. 005.5088.001.

Lote P/01-B – 15,29 metros de frente com a Rua do Tamarindo; 15,26 metros de fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com parte do lote
01; 12,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 183,37m² (cento e oitenta e três metros quadrados e trinta e sete
centímetros) – inscrição imobiliária n° 02.41.500.0029.001.

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

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 18, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 01, da Quadra “101”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/75,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/75, o desdobramento do Lote 01, da Quadra “101”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a JOÃO MARQUES DA SILVA E CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/01-A – 12,00 metros de frente com a Rua Tiradentes; 12,00 metros de fundo com parte do lote 01; 15,00 metros do lado direito com o lote 02;
15,00 metros do lado esquerdo com a Rua São Jorge, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo 81,00m²
(oitenta e um metros quadrados) de área construída, inscrição imobiliária n° 01.00.001.9508.001.

Lote P/01-B – 15,00 metros de frente com a Rua São Jorge; 15,00 metros de fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com parte do lote 01;
12,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – tendo 64,00m² (sessenta e
quatro metros quadrados) de área construída, inscrição imobiliária n° 01.00. 001.8161.001.

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

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 19, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 09, da Quadra “33”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/246,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/246, o desdobramento do Lote 09, da Quadra “33”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa JOÃO MARQUES DA
SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/09-A – 06,00 metros de frente com a Rua Brilho do Sol; 06,00 metros de fundo com o lote 08; 30,00 metros do lado direito com o lote 11; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 09, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
02.12.000.0353.001.

Lote P/01-B – 15,00 metros de frente com a Rua São Jorge; 15,00 metros de fundo com o lote 02; 12,00 metros do lado direito com parte do lote 01;
12,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
01.00. 001.8161.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 20, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o desdobramento do Lote 17, da Quadra “34”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/250,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/250, o desdobramento do Lote 17, da Quadra “34”, com área total de 300,00m²
(trezentos metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa JOÃO MARQUES DA SILVA E CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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 Maria do Socorro Moura Chagas; 06,00 metros de fundo com o lote 16; 25,00 metros do lado direito
com o lote 19; 25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 17, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 01.00.005.1672.001.

Lote P/17-B – 06,00 metros de frente com a Rua Maria do Socorro Moura Chagas; 06,00 metros de fundo com o lote 16; 25,00 metros do lado direito
com parte do lote 17; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 15, perfazendo uma área total de 150,00 m² (cento e cinquenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária n° 02.55.200.0096.001.

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

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 21, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 13, da Quadra “40”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/260,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/260, o desdobramento do Lote 13, da Quadra “40”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa JOÃO MARQUES DA
SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/13-A – 06,00 metros de frente com a Rua Izabel Soares de Meireles; 06,00 metros de fundo com o lote 12; 30,00 metros do lado direito com o
lote 15; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 13, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.29.100.0051.001.

Lote P/13-B – 06,00 metros de frente com a Rua Izabel Soares de Meireles; 06,00 metros de fundo com o lote 12; 30,00 metros do lado direito com
parte do lote 13; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 15, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.005.1777.001.

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

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 22, DE 07 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 07, da Quadra “31”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/325,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/325, o desdobramento do Lote 07, da Quadra “31”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-1-8402, em 06 de maio de 1986, pertencente a empresa DIOCESE DE BAREIRAS,
inscrita no CNPJ sob n°14.760.136/0001-04.

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 Jose Antônio do Carmo; 06,00 metros de fundo com o lote 06; 30,00 metros do lado direito com o lote
09; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 07, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo 82,20m²
(oitenta e dois metros quadrados e vinte centímetros) de área construída, inscrição imobiliária n° 02.08.000.1395.001.

Lote P/07-B – 06,00 metros de frente com a Rua Jose Antônio do Carmo; 06,00 metros de fundo com o lote 06; 30,00 metros do lado direito com parte
do lote 07; 30,00 metros do lado esquerdo com os lotes 03, 04 e 05, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) –
Tendo 192,36m² (cento e noventa e dois metros quadrados e trinta e seis centímetros), inscrição imobiliária n° 01.00.005.1777.001.

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

Gabinete do Prefeito em 07 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 24, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 10, da Quadra “28”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/274,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/274, o desdobramento do Lote 10, da Quadra “28”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-2-5550, em 26 de janeiro de 1983, pertencente a empresa JOÃO MARQUES DA
SILVA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°13.209.176/0001-08.

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

Lote P/10-A – 06,00 metros de frente com a Rua Iazinha Pamplona; 06,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com o lote 08;
30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 10, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo 124,80m²
(cento e vinte e quatro metros quadrados e oitenta centímetros), inscrição imobiliária n° 01.00.001.8554.001.

Lote P/10-B – 06,00 metros de frente com a Rua Iazinha Pamplona; 06,00 metros de fundo com o lote 13; 30,00 metros do lado direito com parte do
lote 10; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 12, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo 150,00m²
(cento e cinquenta metros quadrados), inscrição imobiliária n° 02.08.200.0570.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 25, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o desdobramento do Lote 09, da Quadra “114”, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/298,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/298, o desdobramento do Lote 09, da Quadra “114”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-4-9883, em 13 de fevereiro de 2007, pertencente ao Sr. JAELTON ARCANJO DE
OLIVEIRA, inscrito no CPF sob n°001.701.245-76.

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

Lote P/09-A – 06,00 metros de frente com a Rua Jose Antonio do Carmo; 06,00 metros de fundo com o lote 08; 30,00 metros do lado direito com o lote
11; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 09, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo
101,39m² (cento e um metros quadrados e trinta e nove centímetros), inscrição imobiliária n° 02.08.000.1555.001.

Lote P/09-B – 06,00 metros de frente com a Rua Jose Antonio do Carmo; 06,00 metros de fundo com o lote 08; 30,00 metros do lado direito com parte
do lote 09; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 07, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – Tendo
90,00m² (noventa metros quadrados), inscrição imobiliária n° 01.00.001.8327.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 26, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.
Aprova o desdobramento do Lote 18, da Quadra “C”, do Loteamento Parque Novo Horizonte.

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 2020/278,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/278, o desdobramento do Lote 18, da Quadra “C”, com área total de 360,00m²
(trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento Parque Novo Horizonte, 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-1-23.562, em 16 de fevereiro de 2012, e AV-5.23.562, em 18 de setembro de
2013, pertencente a Sra. ENIETE SOUZA DA CRUZ, inscrita no CPF sob n°341.471.365-91.

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

Lote P/18-A – 05,00 metros de frente com a Rua Belo Horizonte; 05,00 metros de fundo com o lote 17; 36,00 metros do lado direito com o lote 16;
36,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 18, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°01.12.900.0089.001.

Lote P/18-B – 05,00 metros de frente com a Rua Belo Horizonte; 05,00 metros de fundo com o lote 17; 36,00 metros do lado direito com parte do lote
18; 36,00 metros do lado esquerdo com o lote 20, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°01.12.900.0105.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 27, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 29, da Quadra “01”, 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 2020/335,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/335, o desdobramento do Lote 29, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.395, em 14 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.

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

Lote P/29-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com o lote 28; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 29, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0400.001.

Lote P/29-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 29; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 30, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0396.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 28, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 32, da Quadra “01”, 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 2020/338,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/338, o desdobramento do Lote 32, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.398, em 14 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.

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

Lote P/32-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 09; 25,00 metros do lado direito com o lote 31; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 32, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0370.001.

Lote P/32-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 09; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 32; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 33, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0366.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 29, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 31, da Quadra “01”, 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 2020/337,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/337, o desdobramento do Lote 31, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.397, em 14 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.

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

Lote P/31-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 10; 25,00 metros do lado direito com o lote 30; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 31, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0380.001.

Lote P/31-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 10; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 31; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 32, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0376.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 30, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 30, da Quadra “01”, 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 2020/336,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/336, o desdobramento do Lote 30, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.396, em 14 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.
Art. 2º A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação dos desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:
Lote P/30-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 11; 25,00 metros do lado direito com o lote 29; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 30, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0390.001.
Lote P/30-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 11; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 30; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 31, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0386.001.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 31, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 33, da Quadra “01”, 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 2020/339,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/339, o desdobramento do Lote 33, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.399, em 14 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.

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

Lote P/33-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito com o lote 32; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 33, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0360.001.

Lote P/33-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 33; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 34, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0356.001.

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

Gabinete do Prefeito em 08 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 32, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 28, da Quadra “01”, 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 2020/342,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/342, o desdobramento do Lote 28, da Quadra “01”, com área total de 250,00m²
(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-3-41.394, em 13 de outubro de 2020, pertencente a empresa DPN INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°17.337.851/0001-27.

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

Lote P/28-A – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 13; 25,00 metros do lado direito com o lote 27; 25,00 metros
do lado esquerdo com parte do lote 28, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0410.001.

Lote P/28-B – 05,00 metros de frente com a Rua Safira; 05,00 metros de fundo com o lote 13; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 28; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 29, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.400.0406.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 33, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 15, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/324,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/324, o desdobramento do Lote 15, da Quadra “29”, com área total de 250,00m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), do Loteamento Jardim Imperial, 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-2-20.967, em 12 de setembro de 2018, pertencente a empresa SERVICAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n°24.660.315/0001-23.

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

Lote P/15-A – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 14; 25,00 metros do lado direito com o lote 13; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 15, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°02.18.300.0219.001.

Lote P/15-B – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 14; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 15;
25,00 metros do lado esquerdo com o lote 17, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°01.00.002.4079.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 34, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 12, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/271,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/271, o desdobramento do Lote 12, da Quadra “29”, com área total de 250,00m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), do Loteamento Jardim Imperial, 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-1-36.859, em 21 de julho de 2017, pertencente ao Sr. ANGELO GUIMARÃES FILHO,
inscrito no CPF sob n°251.226.221-91.

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

Lote P/12-A – 05,00 metros de frente com a Rua Belém; 05,00 metros de fundo com o lote 13; 25,00 metros do lado direito com o lote 14; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 12, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°01.00.002.4393.001.

Lote P/12-B – 05,00 metros de frente com a Rua Belém; 05,00 metros de fundo com o lote 13; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 12; 25,00
metros do lado esquerdo com o lote 10, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°02.21.000.0066.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 35, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 01, da Quadra “B-1”, do Loteamento Antônio Geraldo.

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 2020/37,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/37, o desdobramento do Lote 01, da Quadra “B-1”, com área total de 273,00m²
(duzentos e setenta e três metros quadrados), do Loteamento Antônio Geraldo, 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-1-19.510, em 24 de janeiro de 2007, pertencente a Sra. LAURA REIS DE FREITAS,
inscrita no CPF sob n°054.813.115-50.

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

Lote P/01-A – 10,50 metros de frente com a Avenida Rio Grande; 10,50 metros de fundo com o lote 03; 13,00 metros do lado direito com a Rua Seny
Luiz Zontea; 13,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 01, perfazendo uma área total de 136,50 m² (cento e trinta e seis metros quadrados e
cinquenta centímetros) – inscrição imobiliária n°02.02.900.0464.001.

Lote P/01-B – 10,50 metros de frente com a Avenida Rio Grande; 10,50 metros de fundo com o lote 03; 13,00 metros do lado direito com parte do lote
01; 13,00 metros do lado esquerdo com o lote 02, perfazendo uma área total de 136,50 m² (cento e trinta e seis metros quadrados e cinquenta
centímetros) – Tendo 91,54m² (noventa e um metros quadrados e cinquenta e quatro centímetros) de área construída, inscrição imobiliária
n°01.00.005.6639.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 36, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 27, da Quadra “26-A”, do Loteamento Alphaville.

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 2020/299,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/299, o desdobramento do Lote 27, da Quadra “26-A”, com área total de 250,00m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), do Loteamento Alphaville, 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-2-16.905, em 08 de agosto de 2001, pertencente a Empresa MP EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°03.866.408/0001-39.

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

Lote P/27-A – 05,00 metros de frente com a Rua Raimundo Cardoso dos Santos; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito
com lote 26; 25,00 metros do lado esquerdo com parte do lote 27, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) –
Tendo 115,40 (cento e quinze metros quadrados e quarenta centímetros) de área construída, inscrição imobiliária n°01.00.006.2077.001.

Lote P/27-B – 05,00 metros de frente com a Rua Raimundo Cardoso dos Santos; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito
com parte do lote 27; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 28, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados)
– inscrição imobiliária n°01.42.300.1113.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 37, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 02, da Quadra “42”, 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 2020/159,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/159, o desdobramento do Lote 02, da Quadra “42”, com área total de 250,00m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados), do Loteamento Alphaville, 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-2-42.427, em 07 de março de 2017, pertencente ao Sr. MARCOS ROBERTO TORRES DE
LACERDA, inscrito no CPF sob n°877.435.405-10.

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

Lote P/02-A – 05,00 metros de frente com a Rua Brilhante; 05,00 metros de fundo com o lote 38; 25,00 metros do lado direito com lote 01; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 02, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.16.800.0495.001.

Lote P/02-B – 05,00 metros de frente com a Rua Brilhante; 05,00 metros de fundo com o lote 38; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 02;
25,00 metros do lado esquerdo com o lote 03, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.16.800.0499.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 38, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 09, da Quadra “22”, 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 2020/284,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/284, o desdobramento do Lote 09, da Quadra “22”, com área total de 250,00m²
(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-5-41.925, em 28 de agosto de 2020, pertencente a empresa D PAULA
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°11.385.657/0001-30.

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

Lote P/09-A – 05,00 metros de frente com a Rua Ametista; 05,00 metros de fundo com o lote 33; 25,00 metros do lado direito com lote 08; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 09, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.100.0479.001.

Lote P/09-B – 05,00 metros de frente com a Rua Ametista; 05,00 metros de fundo com o lote 33; 25,00 metros do lado direito com parte do lote 09;
25,00 metros do lado esquerdo com o lote 10, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição imobiliária
n°04.17.100.0483.001.

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

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 39, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 18, da Quadra “15-A”, do Loteamento Nova Barreiras.

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 2020/163,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/163, o desdobramento do Lote 18, da Quadra “15-A”, com área total de 402,60m²
(quatrocentos e dois metros quadrados e sessenta centímetros), do Loteamento Nova Barreiras, 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-3-11.839, em 18 de maio de 2020, pertencente a empresa
D CESAR SANTANA FERREIRA, inscrita no CNPJ sob n°23.723.145/0001-16.

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

Lote P/18-A – 07,20 metros de frente com a Rua Agripino Fernandes Braga; 07,20 metros de fundo com os lotes 07 e 08; 30,50 metros do lado direito
com lote 17; 30,50 metros do lado esquerdo com parte do lote 18, perfazendo uma área total de 219,60 m² (duzentos e dezenove metros quadrados e
sessenta centímetros) – inscrição imobiliária n°03.03.100.0237.001.

Lote P/18-B – 06,00 metros de frente com a Rua Agripino Fernandes Braga; 06,00 metros de fundo com o lote 07; 30,50 metros do lado direito com
parte do lote 18; 30,50 metros do lado esquerdo com o lote 19, perfazendo uma área total de 183,00 m² (cento e oitenta e três metros quadrados) –
inscrição imobiliária n°03.03.100.0243.001.

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

Gabinete do Prefeito em 12 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 40, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 19, da Quadra “15-A”, do Loteamento Nova Barreiras.

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 2020/316,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº2020/316, o desdobramento do Lote 19, da Quadra “15-A”, com área total de 402,60m²
(quatrocentos e dois metros quadrados e sessenta centímetros), do Loteamento Nova Barreiras, 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-3-11.840, em 18 de maio de 2020, E AV-4-11.840 em 20 de
agosto de 2020, pertencente a empresa D CESAR SANTANA FERREIRA, inscrita no CNPJ sob n°23.723.145/0001-16.

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

Lote P/19-A – 06,60 metros de frente com a Rua Agripino Fernandes Braga; 06,60 metros de fundo com os lotes 06 e 07; 30,50 metros do lado direito
com lote 18; 30,50 metros do lado esquerdo com parte do lote 19, perfazendo uma área total de 201,30 m² (duzentos e um metros quadrados e trinta
centímetros) – inscrição imobiliária n°03.03.100.0249.001.

Lote P/19-B – 06,60 metros de frente com a Rua Agripino Fernandes Braga; 06,60 metros de fundo com os lotes 05 e 06; 30,50 metros do lado direito
com parte do lote 19; 30,50 metros do lado esquerdo com o lote 20, perfazendo uma área total de 201,30 m² (duzentos e um metros quadrados e trinta
centímetros) – inscrição imobiliária n°02.00.006.7267.001.

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

Gabinete do Prefeito em 12 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°44, DE 20 DE JANEIRO DE 2021
Aprova o desdobramento do Lote 10, da Quadra 04, do Loteamento Conjunto Habitacional Antônio Carlos Magalhães.
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 2020/85,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/85, o desdobramento do Lote n°10, da Quadra 04, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Conjunto Habitacional Antônio Carlos Magalhaes, 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-1-14.106, em 28 de dezembro de 1992, pertencente a
Sra. NAIR FREITAS TENÓRIO GERÔNIMO, inscrita no CPF n°705.037.375-34, e a Sra. NEIDE DE FREITAS TENÓRIO, inscrita no CPF
n°757.170.935-00.

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

Lote P/10-A – 06,00 metros de frente com a Rua Amor Divino; 06,00 metros de fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com o lote 12; 30,00
metros do lado esquerdo com parte do lote 10, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
01.00.001.0713.001.

Lote P/10-B – 06,00 metros de frente com a Rua Amor Divino; 06,00 metros de fundo com o lote 11; 30,00 metros do lado direito com parte do lote 10;
30,00 metros do lado esquerdo com o lote 09, perfazendo uma área total de 180,00m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
01.00.001.0711.001.

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

Gabinete do Prefeito em 20 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 46, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento do Lote 02, da Quadra “27”, do Loteamento Serra do Mimo.

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 2020/346,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/346, o desdobramento do Lote 02, da Quadra “27”, com área total de 283,17m²
(duzentos e oitenta e três metros quadrados e dezessete centímetros), do Loteamento Serra do Mimo, 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-1-16.872, em 24 de maio de 2000, e R-2-16.872 em 13 de
julho de 2000, pertencente a empresa RIO ONDAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°33.877.416/0001-41.

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

Lote P/02-A – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros de fundo com o lote 06; 23,71,00 metros do lado
direito com o lote 03; 23,60 metros do lado esquerdo com parte do lote 02, perfazendo uma área total de 141,93 m² (cento e quarenta e um metros
quadrados e noventa e três centímetros) – inscrição imobiliária n° 01.00.005.5054.001.

Lote P/02-B – 06,00 metros de frente com a Avenida Deputado Sebastião Ferreira; 06,00 metros de fundo com o lote 06; 23,60,00 metros do lado
direito com parte do lote 02; 23,48 metros do lado esquerdo com o lote 01, perfazendo uma área total de 141,24 m² (cento e quarenta e um metros
quadrados e vinte e quatro centímetros) – inscrição imobiliária n°02.27.500.0914.001.

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

Gabinete do Prefeito em 26 de janeiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 53, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aprova o desdobramento dos Lotes 20 e 23, da Quadra 28, do Loteamento Morada da Lua.

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 2020/310,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/310, o desdobramento dos Lotes 20 e 23, da Quadra 28, com área total de
720,00m² (setecentos e vinte metros quadrados), do Loteamento Morada da Lua, 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-3-9947, em 29 de julho de 2014, de propriedade de ANICK VARGAS
GONÇALVES, inscrita no CPF sob n°021.185.285-66.

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

Lote 20 – 12,00 metros de frente com a Rua Iazinha Pamplona; 12,00 metros de fundo com o lote 23; 30,00 metros do lado direito com o lote 18; 30,00
metros do lado esquerdo com o lote 22, perfazendo uma área total de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
01.00.001.8535.001.

Lote 23 - 12,00 metros de frente com a Rua João Silva; 12,00 metros de fundo com o lote 20; 30,00 metros do lado direito com o lote 25; 30,00 metros
do lado esquerdo com o lote 21, perfazendo uma área total de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) – inscrição imobiliária n°
02.08.300.0135.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 02 de fevereiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°292, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 06 da Quadra 39, do Loteamento Bandeirante I.

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 2020/101,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/101 o desdobramento do Lote 06, Quadra 39, com área total de 390,00 m²
(trezentos e noventa metros quadrados) do Loteamento Bandeirante I, 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-3-35.327 em 26 de março de 2019, de propriedade de JOSAFA DAMASCENO BITENCOURT,
inscrito no CPF sob o n° 941.854.335-49, e sua esposa a Sra. NILZA FRANCISCA DE LIMA BITENCOURT, inscrita no CPF sob o n° 013.278.885-30,
e o Sr. CLÍMACO GALDINO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 958.930.915-15 e sua esposa a Sra. ELISÉDNA ALMEIDA DAMASCENO
GALDINO inscrita no CPF sob o n° 013.657.725-35.

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

Lote P/06-A – 6,5 metros de frente com a Rua Carlos Drumond de Andrade; 6,5 metros fundo com a rua serra do mimo; 30,00 metros do lado direito
com os lotes 07 e 08; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 06, perfazendo uma área total de 195,00 m² (cento e noventa e cinco
metros quadrados) - inscrição imobiliária n° 02.51.500.0333.001.

Lote P/06-B – 6,5 metros de frente com a Rua Carlos Drumond de Andrade; 6,5 metros fundo com a rua serra do mimo; 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 195,00 m² (cento e noventa e cinco metros
quadrados) - inscrição imobiliária n° 01.00.006.6480.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 09 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°293, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 19 da Quadra 24, do Loteamento Serra do Mimo.

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 2020/102,
D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/102 o desdobramento do Lote 19, Quadra 24, com área total de 360,00 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) do Loteamento Serra do Mimo, 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-3-21.274 em 31 de julho de 2020, de propriedade de JOSAFA DAMASCENO
BITENCOURT, inscrito no CPF sob o n° 941.854.335-49 e sua esposa a Sra. NILZA FRANCISCA DE LIMA BITENCOURT, inscrita no CPF sob o n°
013.278.885-30, e o Sr. CLÍMACO GALDINO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n° 958.930.915-15 e sua esposa a Sra. ELISÉDNA ALMEIDA
DAMASCENO GALDINO inscrita no CPF sob o n° 013.657.725-35.

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

Lote P/19-A – 06,00 metros de frente com a Avenida Luis Eduardo Magalhães; 06,00 metros fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com o
lote 18; 30,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 19, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 02.39.500.0895.001.

Lote P/19-B – 06,00 metros de frente com a Avenida Luis Eduardo Magalhães; 06,00 metros fundo com o lote 17; 30,00 metros do lado direito com
parte do mesmo lote 19; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 20, perfazendo uma área total de 180,00 m² (cento e oitenta metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.005.4344.001.

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

Gabinete do Prefeito em 09 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 294, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o desdobramento do Lote 23, da Quadra “18”, do Loteamento Bela Vista.

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 2020/303,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/303, o desdobramento do Lote 23, da Quadra 18, com área total de 403,31 m²
(quatrocentos e três metros quadrados e trinta e um centímetros) do Loteamento Bela Vista, 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-1-47.552, em 25 de fevereiro de 2015 e R-2-47.552 em 29 de setembro
de 2015, pertencente a empresa BARREIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n°04.502.461/0001-13.

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

Lote P/23-A – 10,01 metros de frente com a Rua Paraiso; 10,00 metros de fundo com o lote 22; 14,32 metros do lado direito com a Rua das Turbinas;
13,74 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 23, perfazendo uma área total de 140,00 m² (cento e quarenta metros quadrados e vinte e
oito centímetros) – inscrição imobiliária n° 04.02.800.1041.001.

Lote P/23-B – 10,01 metros de frente com a Rua Paraiso; 10,00 metros de fundo com o lote 22; 13,74 metros do lado direito com parte do mesmo lote
23; 13,15 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 23, perfazendo uma área total de 134,45 m² (cento e trinta e quatro metros quadrados e
quarenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária n° 04.08.100.0892.001.

Lote P/23-C – 10,01 metros de frente com a Rua Paraiso; 10,00 metros de fundo com o lote 22; 13,15 metros do lado direito com parte do mesmo lote
23; 12,57 metros do lado esquerdo com o lote 11, perfazendo uma área total de 128,58 m² (cento e vinte e oito metros quadrados e cinquenta e oito
centímetros) – inscrição imobiliária n° 04.08.100.0882.001.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 09 de outubro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N°298, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o desdobramento do Lote 05, da Quadra “B”, do Loteamento Parque Novo Horizonte.

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 2020/57,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/57, o desdobramento do Lote 05, da Quadra B, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Parque Novo Horizonte, 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-1-34.679, em 16 de dezembro de 2015, pertencente a Sra. HELVIA HAYNNOAN
DOS SANTOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob n°033.594.935-59.

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

Lote P/05-A – 05,00 metros de frente com a Rua Claudomiro Francisco; 05,00 metros fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com o lote 04;
25,00 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 05, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) inscrição imobiliária n° 01.00.002.5782.001.

Lote P/05-B – 05,00 metros de frente com a Rua Claudomiro Francisco; 05,00 metros fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com parte do
lote 05; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 06, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) - inscrição
imobiliária n° 02.26.900.0050.001.

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

Gabinete do Prefeito em 15 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 305, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 11, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/262,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/262, o desdobramento do Lote 11, da Quadra 29, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, 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-2-36.923, em 12 de setembro de 2018, pertencente a empresa SERVICAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n°24.660.315/0001-23.

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

Lote P/11-A – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 10; 13,10 metros do lado direito com o Lote 09; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 11, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.18.300.0199.001.

Lote P/11-B – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 10; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
lote 11; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 13, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.002.4075.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 306, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 09, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/261,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/261, o desdobramento do Lote 09, da Quadra 29, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, 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-2-36.922, em 12 de setembro de 2018, pertencente a empresa SERVICAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n°24.660.315/0001-23.

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

Lote P/09-A – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito com o Lote 07; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 09, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.18.300.0189.001.

Lote P/09-B – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 08; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
lote 09; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 11, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.002.4073.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 307, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 13, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/264,

D E C R E T A:
Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/264, o desdobramento do Lote 13, da Quadra 29, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, 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-2-36.924, em 12 de setembro de 2018, pertencente a empresa SERVICAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n°24.660.315/0001-23.

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

Lote P/13-A – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com o Lote 11; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 13, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.18.300.0209.001.

Lote P/13-B – 05,00 metros de frente com a Rua Esperança; 05,00 metros de fundo com o lote 12; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo
lote 13; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 15, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.002.4077.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 308, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.
Aprova o desdobramento do Lote 16, da Quadra “29”, do Loteamento Jardim Imperial.

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 2020/266,

D E C R E T A:

Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 2020/266, o desdobramento do Lote 16, da Quadra 29, com área total de 250,00 m²
(duzentos e cinquenta metros quadrados) do Loteamento Jardim Imperial, 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-4-18.452, em 12 de setembro de 2018, pertencente a empresa SERVICAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob n°24.660.315/0001-23.

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

Lote P/16-A – 05,00 metros de frente com a Rua Belem; 05,00 metros de fundo com o lote 17; 25,00 metros do lado direito com o Lote 18; 25,00
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote 16, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 01.00.002.4397.001.

Lote P/16-B – 05,00 metros de frente com a Rua Belem; 05,00 metros de fundo com o lote 17; 25,00 metros do lado direito com parte do mesmo lote
16; 25,00 metros do lado esquerdo com o lote 14, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) – inscrição
imobiliária n° 02.21.000.0086.001.

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

Gabinete do Prefeito em 29 de dezembro de 2020.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO
PORTARIA N° 314, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021
A Portaria nº 314, de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a nomeação para cargo de Gestor de Fundo da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, publicada no Diário Oficial do Município, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

Onde se lê: (...) Maria Adalgisa Guimarães (...).
Leia-se: (...) Maria Adalgisa Guimarães Barbosa (...).

Gabinete do Prefeito em 05 de fevereiro de 2021.

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2019.
Proc. Adm. Nº 4085/2020- Concorrência Pública nº 006/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS –, estabelecida na sede e foro na Rua Edgard
de Deus Pitta, s/n, Aratu, Barreiras/BA, inscrito no CNPJ/MF nº. 13.654.405/0001-95, Contratada: PJ CONSTRUÇOES TERRAPLANAGEM LTDA,
inscrito no CNPJ 03.174.004/0001-84, com sede à Rua das Mangueiras 166- Novo Horizonte Salvador, CEP 41.218-097. OBJETO DO ADITIVO:
acréscimo no valor de R$ 750.340,37 (setecentos e cinquenta mil e trezentos e quarenta reais e trinta e sete centavos), ou seja um percentual de
13,47% e uma supressão no valor de R$ 119.608,26 (cento e dezenove mil e seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos), o que equivale ao
percentual de 2,15%, a contar a partir da assinatura do presente termo, mantendo as demais cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária e
solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Ass.: 04/01/2021. João Barbosa de Souza Sobrinho. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 010/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 201/2020, torna público
para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Eletrônico- Nº 010/2021 Objeto: Registro de Preços para Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de controle de pragas (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E
DESCUPINIZAÇÃO) com fornecimento de materiais e mão-de-obra, requisitado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Sessão
de Abertura: 17/02/2021 às 10:00 horas. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br, através do nº
855702. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 04 de fevereiro de 2021.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2019
Proc. Adm. Nº 4270/2020- Pregão Presencial Nº 019/2018- Contratante: MUNICÍPIO DE BARREIRAS - Contratada: PORTO BRASIL SERVIÇOS DE
APOIO E LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.013.483/0001-00, com sede na Praça Duque de Caxias, 245 Comercio Centro CEP
47.800-072 Barreiras- Bahia. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação de prazo pelo período de 06 (seis) meses e reposição proporcional do saldo
no valor de R$ 2.470.684,80 (dois milhões quatrocentos e setenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), o valor mensal será de
R$ 411.780,80 (quatrocentos e onze mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), correspondente a 170 (cento e setenta) funcionários com valor
unitário/por pessoa de R$ 2.422,24 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) por funcionário, com vigência estabelecida a
partir do dia 17/01/2021 até 17/07/2021; mantendo as cláusulas contratuais, conforme dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria
Municipal de Administração e Planejamento. Ass. 11/01/2021. Prefeito: João Barbosa de Souza Sobrinho.
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