DECRETO Nº 263/2013
Aprova o desdobramento do Lote P/01 da Quadra E, do Loteamento
Vila Dulce.
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0000961301 o desdobramento do Lote P/01 da Quadra E com área total
de 253,50 m² (duzentos e cinquenta e três metros quadrados e cinquenta
centímetros), do Loteamento Vila Dulce, inscritos no Cartório de Registro
de Imóveis e Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de
propriedade de ALMIR DE OLIVEIRA BARROS, inscrito no CPF sob o nº
040.623.533-34.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote P/01-A – 9,60 metros de frente para a Rua da Califórnia; 9,70
metros de fundo com o lote nº 02; 13,0 metros do lado direito com parte
do mesmo lote; 13,0 metros do lado esquerdo com a Rua Nova Olinda,
perfazendo uma área total de 125,45 m² (cento e vinte e cinco metros
quadrados e quarenta e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº
01.00.000.4219.001.
Lote P/01-B – 9,90 metros de frente para a Rua da Califórnia; 9,80
metros de fundo com o lote nº 02; 13,0 metros do lado direito com parte
do mesmo lote; 13,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote,
perfazendo uma área total de 128,05 m² (cento e vinte e oito metros
quadrados e cinco centímetros) – inscrição imobiliária nº
01.00.000.4223.001.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 264/2013
Aprova o desdobramento do Lote 01 da Quadra N, do Loteamento
Parque Novo Horizonte.
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0000800113 o desdobramento do Lote 01 da Quadra N com área total de
360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento

Parque Novo Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de
HUALASSE FONSECA SOLEDADE, inscrito no CPF sob o nº
017.982.725-12.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 01-A – 6,0 metros de frente para a Rua da Ipiuna; 6,0 metros de
fundo com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo
lote nº 01; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 02, perfazendo
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária nº 01.00.005.6169.001.
Lote 01-B – 6,0 metros de frente para a Rua Ipiuna; 6,0 metros de fundo
com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com Rua Belo Horizonte;
30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 01,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.13.600.0013.001.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 265/2013
Aprova o desdobramento do Lote 23 da Quadra 104, do Loteamento
Morada da Lua.
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0001871301 o desdobramento do Lote 23 da Quadra 104 com área total
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento
Parque Novo Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de
EDUARDO PIMENTEL DE SOUZA, inscrito no CPF sob o nº
174.196.868-23.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 23-A – 6,0 metros de frente para a Rua Ulisses Guimarães; 6,0
metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com o lote
nº 22; 30,0 metros do lado esquerdo com a outra parte do lote nº 23,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.08.900.0837.001.

Lote 23-B – 6,0 metros de frente para a Rua Ulisses Guimarães; 6,0
metros de fundo com o lote nº 20; 30,0 metros do lado direito com a outra
parte do lote nº 23; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 24,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.001.9363.001.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 267/2013
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

Aprova o desdobramento do Lote 02 da Quadra N, do Loteamento
Parque Novo Horizonte.
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.

DECRETA:

DECRETO Nº 266/2013
Aprova o desdobramento do Lote 14 da Quadra 07, do Loteamento
Santa Bela.
O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0001841301 o desdobramento do Lote 14 da Quadra 07 com área total
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento
Santa Bela, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do
1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de ELLIS
FARNEY DE OLIVEIRA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 975.313.40534.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 14-A – 7,20 metros de frente para a Rua Nezinho Pamplona; 7,20
metros de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com parte
do mesmo lote nº 14; 25,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 12,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.15.400.0236.001.
Lote 14-B – 7,20 metros de frente para a Rua Nezinho Pamplona; 7,20
metros de fundo com o lote nº 13; 25,0 metros do lado direito com os
lotes nº 17 e 18; 25,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote
nº 14, perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.002.2974.001.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
000790113 o desdobramento do Lote 02 da Quadra N com área total de
360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento
Parque Novo Horizonte, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e
Hipotecas do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de
HUALASSE FONSECA SOLEDADE, inscrito no CPF sob o nº
017.982.725-12.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 02-A – 6,0 metros de frente para a Rua Ipiuna; 6,0 metros de fundo
com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 01; 30,0
metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 02, perfazendo
uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) –
inscrição imobiliária nº 01.13.600.0025.001.
Lote 02-B – 6,0 metros de frente para a Rua Ipiuna; 6,0 metros de fundo
com o lote nº 07; 30,0 metros do lado direito com parte do mesmo lote nº
02; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 03, perfazendo uma área
total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária nº 01.00.005.6170.001.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

DECRETO Nº 268/2013

DECRETO Nº 269/2013

Aprova o desdobramento do Lote 13 da Quadra 27, do Loteamento
Serra do Mimo.

Aprova o desdobramento do Lote 25 da Quadra 37, do Loteamento
Serra do Mimo.

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e
71, e conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de
Barreiras/BA.
DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0000841301 o desdobramento do Lote 13 da Quadra 27 com área total
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento
Serra do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de ALMERY
MESSIAS DA SILVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 463.210.475-20.
Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 13-A – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de fundo
com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com outra parte do lote nº
13; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 11, perfazendo uma área
total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária nº 02.40.900.0072.001.
Lote 13-B – 6,0 metros de frente para a Rua do Ipê; 6,0 metros de fundo
com o lote nº 12; 30,0 metros do lado direito com o lote nº 15; 30,0
metros do lado esquerdo com outra parte do lote nº 13, perfazendo uma
área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros quadrados) – inscrição
imobiliária nº 01.00.005.4841.001.

Art. 1º - Fica aprovado de acordo o processo administrativo nº
0000831301 o desdobramento do Lote 25 da Quadra 37 com área total
de 360,0 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), do Loteamento
Serra do Mimo, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas
do 1º Ofício da Comarca de Barreiras-BA, de propriedade de ALMERY
MESSIAS DA SILVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 463.210.475-20.

Art. 2º - A denominação, os limites, área e confrontações da aprovação
do desdobramento acima passará a ser a seguinte:
Lote 25-A – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 6,0
metros de fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com o lote
nº 24; 30,0 metros do lado esquerdo com parte do mesmo lote nº 25,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 02.39.500.1549.001.
Lote 25-B – 6,0 metros de frente para a Av. Luís Eduardo Magalhães; 6,0
metros de fundo com o lote nº 21; 30,0 metros do lado direito com parte
do mesmo lote nº 25; 30,0 metros do lado esquerdo com o lote nº 26,
perfazendo uma área total de 180,0 m² (cento e oitenta metros
quadrados) – inscrição imobiliária nº 01.00.005.4414.001.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.
Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2013.
Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

Antonio Henrique de Souza Moreira
Prefeito de Barreiras

