
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DECRETO N°167,DE20DE AGOSTODE2020. 

 

  
Retifica o Decreto 103/2020, que aprova o 

desdobramento deQuadra-Área, Lote sem 

definição, localizada na Rua Riachão, 

Copacabana. 

 

 
OPREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 

Barreiras-BA, 

 

CONSIDERANDO erro material na edição do Decreto Municipal nº103/2020 e 

Requerimento Administrativo do proprietário do imóvel;  

 

CONSIDERANDO o parecer técnico imobiliário e jurídico emitido no Processo 

Administrativo nº 000136.20.01, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Retifica os termos do Decreto Municipal 103/2020, determinando 

que os seus dispositivos passem a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art.2º Art.1º Fica aprovado, de acordo o processo administrativo nº 

000136.20.01 o desdobramento de Quadra-Área sem definição, localizada na Rua 

Riachão, Copacabana, com área total de 230.165,00 m² (duzentos e trinta mil, cento e 

sessenta e cinco metros quadrados), 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-6-5184 e AV-9-5184 em 18 de novembro de 2019, pertencentea empresa 

INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO 2000 EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

n° 07.860.055/0001-10.  
 

 

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

desdobramentos acima passarão a ser as seguintes:  

 



 
 
 
 
 
 
 

ÁREA-A – 402,61metros de frente com o Contorno Anel Viário 

Norte;388,52 metros fundo com Monica Conceição Ali Derschum; 266,99 

metros do lado direito para o Rio Grande; 261,11 metros do lado esquerdo 

com Área B, perfazendo uma área total de 98.633,97m² (noventa e oito mil, 

seiscentos e trinta e três metros quadrados e noventa e sete centímetros) - 

inscrição imobiliária n° 04.07.800.5524.002. 

 

ÁREA-B – 185,15metros de frente com Contorno Anel Viário Norte;185,12 

metros fundo com o Programa Minha Casa Minha Vida; 261,11 metros do 

lado direito com Área A;260,49 metros do lado esquerdo com Área C, 

perfazendo uma área total de 48.276,29m² (quarenta e oito mil, duzentos e 

setenta e seis metros quadrados e vinte e nove centímetros) - inscrição 

imobiliária n° 04.19.500.0454.001. 

 

ÁREA-C – 296,57metros de frente com a Avenida Alberto Amorim;260,49 

metros fundo com Área B; 257,43 metros do lado direito com Contorno do 

Anel Viário Norte;319,95 metros do lado esquerdo com Programa Minha 

Casa Minha Vida, perfazendo uma área total de 83.254,74m² (oitenta e três 

mil, duzentos e cinquenta e quatro metros quadrados e setenta e quatro 

centímetros) - inscrição imobiliária n° 04.14.400.5818.001. 

 

 

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

 

Gabinete do Prefeito em 20 de agosto de 2020. 

 

 

 

João Barbosa de Souza Sobrinho 

Prefeito Municipal 

 


