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DECRETO Nº  7081/2019
DE 07 DE MAIO DE 2019

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Condomínio 
“RESIDENCIAL ÁGUAS DO CAPIVARA'' e 
dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o art.94, inciso XXI, a Lei Orgânica do Município e 
com fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista o 
quanto consta no Processo Administrativo n° 736/2019 e 
no art. 3º do Decreto 6.639 de 19 de janeiro de 2017

 
DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado Condomínio ''RESIDENCIAL 
AGUAS DO CAPIVARA” com 163 (cento e sessenta e 
três) unidades residenciais e 04 (quatro) unidades 
comerciais, numa área de 126.400,00m², distribuídas 
segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SEDUR, 
Situado na Estrada do Coco, BA-099, KM 26, Arembepe, 
Distrito de Abrantes, neste município de Camaçari- 
Bahia.

Art. 2º - Os Parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
de projetos são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre a Municipalidade e os 
Proprietários do imóvel, em 07 de dezembro de 2016. 

Art. 3º -  Este Decreto tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para fins registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se o Decreto n° 6639 de 19 de 
janeiro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 07 DE MAIO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 7092/2019
DE 17 DE MAIO DE 2019

Institui, no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, o Grupo de Trabalho para 
Articulação e Monitoramento da escuta 
especializada de crianças e adolescentes 
vítimas e testemunhas de violência (art. 7º 
da Lei nº 13.431/2017 e Decreto Federal nº 
9.603/2018).

a) ser dever do poder público assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227, 
caput, da CF, e art. 4º , caput, da Lei nº 8069/90);

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
considerando:

b) que a garantia de prioridade compreende: a) primazia 
de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; b) precedência de atendimento nos 
serviços públicos ou de relevância pública; c) preferência 
na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 8069/90);

c) que a Lei nº 13.431/2017, de 4 de abril de 2017, em 
vigor após 1 (um) ano de sua publicação, estabelece o 
sistema de garantia dos direitos da criança e do 
adolescente vítimas ou testemunhas de violência e, ao 
fazê-lo, normatiza e organiza o sistema de garantias, cria 
mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos 
termos do art. 227 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre os Direitos da Criança e seus 
protocolos adicionais, da Resolução nº 20/2005 do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de 
outros diplomas internacionais, e estabelece medidas de 
assistência e proteção à criança e ao adolescente em 
situação de violência (art. 1º da Lei 11343/2017)

d) que a Lei nº 13431/2017, nos arts. 26 e 27, incumbiu, 
ao poder público, no prazo de 60 (sessenta) dias da sua 
entrada em vigor, emanar atos normativos necessários à 
sua efetividade e, no prazo máximo de 180 (cento e 
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oitenta) dias, contado da sua entrada em vigor, 
estabelecer normas sobre o sistema de garantia dos 
direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência, no âmbito das respectivas 
competências.

e) que compete ao poder público criar programas, 
serviços ou equipamentos que proporcionem atenção e 
atendimento integral e interinstitucional às crianças e 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, 
compos tos  po r  equ ipes  mu l t i d i sc i p l i na res  
especializadas, e que os programas, serviços ou 
equipamentos públicos poderão contar com Delegacias 
Especializadas, serviços de saúde, perícia médico-legal, 
serviços socioassistenciais, Varas especializadas, 
Ministério Público e Defensoria Pública, entre outros 
possíveis de integração, e deverão estabelecer parcerias 
em caso de indisponibilidade de serviços de atendimento 
(art. 16, caput e parágrafo único, da Lei 13.431/2017);

f )  que compete aos Munic íp ios promover,  
periodicamente, campanhas de conscientização da 
sociedade, promovendo a identificação das violações de 
direitos e garantias de crianças e adolescentes e a 
divulgação dos serviços de proteção e dos fluxos de 
atendimento, como forma de evitar a violência 
institucional (art. 13, parágrafo único, da Lei 
13431/2017);

g) que entende-se por violência institucional aquela 
ocorrida em instituição pública ou conveniada, inclusive 
quando gerar revitimização (art. 4º, IV, da Lei 
13431/2017), sendo que esta última consiste em reviver 
o sofrimento já experimentado pela situação de violência 
em si mesmo, seja enquanto vítima ou enquanto 
testemunha, e está relacionada à repetição 
desnecessária da história de violência vivida ou 
presenciada, através de interrogatórios, entrevistas 
excessivas e danos consequentes da mencionada 
reiteração; 

h) que as políticas implementadas nos sistemas de 
justiça, segurança pública, assistência social, educação 
e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas 
e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento 
integral às vítimas de violência (art. 14, caput, da Lei 
13431/2017); 

i) que as políticas intersetoriais devem observar entre 
outras, as seguintes diretrizes: abrangência e 
integralidade, devendo comportar avaliação e atenção 
de todas as necessidades da vítima decorrentes da 
ofensa sofrida; capacitação interdisciplinar continuada, 
preferencialmente conjunta, dos profissionais; 
estabelecimento de mecanismos de informação, 
referência, contrarreferência e monitoramento; 
celeridade do atendimento, que deve ser realizado 
imediatamente, ou tão logo quanto possível, após a 
revelação da violência; priorização do atendimento em 
razão da idade ou de eventual prejuízo ao 
desenvolvimento psicossocial, garantida a intervenção 
preventiva (art. 14, §1º, da Lei 13431/2017);

j) que, nos casos de violência sexual, cabe ao 

responsável da rede de proteção garantir a urgência e a 
celeridade necessárias ao atendimento de saúde e à 
produção probatória, preservada a confidencialidade (art. 
14, §2º, da Lei 13431/2017);

k) que as denúncias de violações de direitos de crianças e 
adolescentes devem ser encaminhadas: à Autoridade 
Policial, para apuração; II - ao Conselho Tutelar, para 
aplicação de medidas de proteção (arts. 101, 129 e 136 
da Lei 8069/90); e ao Ministério Público, nos casos que 
forem de sua atribuição específica (art. 15, caput e 
parágrafo único, da Lei 13.431/2017); 

l) que a criança e o adolescente vítima ou testemunha de 
violência têm direito a pleitear, por meio de seu 
representante legal, medidas protetivas contra o autor da 

oviolência (art. 6  da Lei 13431/2019);

m) que, por força dos arts. 7º, 9º e 10 da Lei 13.431/2017, 
escuta especializada é o procedimento de entrevista 
sobre situação de violência com criança ou adolescente 
perante órgão da rede de proteção, limitado o relato 
estritamente ao necessário para o cumprimento de sua 
finalidade, devendo ser realizada em local apropriado e 
acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que 
garantam a privacidade da criança ou do adolescente 
vítima ou testemunha de violência, sendo resguardado o 
contato com o suposto agressor ou com outra pessoa que 
represente ameaça, coação ou constrangimento;

n) que a rede de atendimento à criança e ao adolescente 
do município de Camaçari tem envidado esforços e 
adotado ações concretas no sentido de implementar a Lei 
nº 13.431/2017, a fim de ofertar o serviço de escuta 
especializada, mas que restam pendentes determinados 
atos administrativos necessários ao planejamento, 
organização e aprimoramento articulado das ações;

o) que foram realizadas reuniões, pelo Ministério Público, 
destacando-se, entre elas, as ocorridas nos dias 
17/12/2018, 04/04/2019 e 23/04/2019, em parceria com a 
instituição Plan International, com o objetivo de envolver 
todos os atores do Sistema de Garantias dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, estando previstos outros 
encontros e providências, para dar continuidade à 
construção do fluxograma de atendimento através da 
escuta especializada;

p) que, para implementação da Lei 13431/2017, foi 
estruturada sala, pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, para realização de escuta especializada, 
situada no Centro de Atenção à Saúde da Criança, neste 
Município, com endereço na Rua Acajutiba, s/n, Bairro 
PHOC I, Camaçari-BA, CEP 42805-350, disponível para 
funcionamento a partir do dia 06 de maio de 2019, 
conforme avençado através de sucessivas (os) reuniões 
e contatos articulados entre o Ministério Público, 
representantes do poder público e da sociedade civil;

q) que, na aplicação e interpretação da Lei 13431/2017, 
serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 
especialmente, as condições peculiares da criança e do 
adolescente como pessoas em desenvolvimento, às 
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quais o Estado, a família e a sociedade devem assegurar 
a fruição dos direitos fundamentais com absoluta 

oprioridade (art. 3  da Lei 13431/2017), 

a

§2º Caberá ao Coordenador, entre outras atribuições que 
guardem pertinência com o objeto do presente, a 
expedição de convite, para participar do comitê: aos 
Presidentes dos seguintes Conselhos Municipais de 
Camaçari: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CMDCA, Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS, Conselho Municipal de 
Saúde - CMS e Conselho Municipal de Educação – CME; 
aos representantes da sociedade civil, do Conselho 
Tutelar e da Segurança Pública;

I - Elaborar propostas de atos normativos municipais 
necessários à efetividade da Lei nº 13431/2017, bem 
como estabelecer normas sobre o sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência, no âmbito das respectivas 
competências (arts. 26 e 27 da Lei 13431/2017);

II - Promover campanhas de conscientização da 
sociedade, com identificação das violações de direitos e 
garantias de crianças e adolescentes e a divulgação dos 
serviços de proteção e dos fluxos de atendimento, como 
forma de evitar a violência institucional (art. 13, parágrafo 
único, da Lei 13431/2017);

III - Contribuir para a confecção do “fluxograma de escuta 
especializada”, no âmbito da rede de atendimento à 
criança e ao adolescente, observados os requisitos 
elencados o art. 9º, II, do Decreto nº 9603/2018. 

IV- Contribuir para a elaboração do termo de cooperação 
entre as Secretarias Municipais ou outro ato 
administrativo emanado do Poder Executivo, visando 
disciplinar a atuação e a responsabilidade de cada uma, 
com atenção aos arts. 5º, 14, 17 e 19 do aludido diploma 
legal, entre outros da legislação vigente, acerca da 
matéria.

V - Contribuir para a constituição do Centro de 
Atendimento Integrado à criança e ao adolescente  (art. 
16, caput, e parágrafo único, da Lei 13.431/2017);

DECRETA

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Camaçari, o comitê de gestão colegiada da rede de 
cuidado e de proteção social das crianças e dos 
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência para 

rticulação e monitoramento da escuta especializada 
(“Comitê AME”), voltado a dar prosseguimento às 
atividades de implementação da Lei 13.431/2017, no 
município de Camaçari.

§1º Coordenará o Comitê o(a) Secretário Municipal da 
SERIN, ficando, como subcoordenador, o Secretário 
Municipal da SESAU.

Art. 2º. Compete ao Comitê, entre outras finalidades que 
guardem pertinência com o seu objetivo, o exercício das 
seguintes atribuições:

VI - Indicar local adequado para constituição de sala para 
escuta especializada na orla, vez que aquela indicada na 
alínea “p” acima fica situada na sede do município, e que 
foi apontado, pela rede de atendimento, a 
imprescindibilidade de expansão do serviço para a área 
de abrangência da orla;

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 
URBANÍSTICO DENOMINADO SOLAR DE 

IBIZA E SOLAR DE MAIORCA, 
NA FORMA ABAIXO:

Art. 3º. Nos primeiros três meses de seu funcionamento, 
o Comitê se reunirá quinzenalmente, presencialmente ou 
à distância, através de recurso áudio visual, e, 
extraordinariamente, se  necessário.

§1º Decorrido o prazo de três meses referido no caput, e 
cumpridas as atividades elencadas no art. 2º deste Ato, a 
periodicidade das reuniões passará a ser mensal.

§2º Nas reuniões do Comitê, haverá a elaboração de ata, 
que será divulgada entre os órgãos do Sistema de 
Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
prazo de cinco dias da realização da reunião.

§3º Decorrido um ano do funcionamento do Comitê, este 
se reunirá para elaboração de relatório de suas 
atividades ao longo do período e o apresentará ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal, no prazo de cinco dias da 
data da reunião.

Art. 4º. Nas reuniões do Comitê, poderão participar, além 
dos componentes designados, membros e servidores de 
instituições cujas atribuições guardem correspondência 
temática com os objetivos do grupo, bem como 
representantes da sociedade civil e outros convidados.

Parágrafo único. As reuniões poderão ser convocadas 
pelo(a) Coordenador(a) do GTI, cabendo ao mesmo 
adotar as providências necessárias à sua divulgação, 
realização e elaboração da ata, inclusive com indicação 
expressa de servidor para apoio administrativo às 
atividades do GT.

Art. 5º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 17 DE MAIO DE 2019.
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Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Projeto Urbanístico do tipo urbanização integrada, 
denominado SOLAR DE IBIZA e SOLAR DE MAIORCA 
que entre si fazem, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público interno, 
com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 14.109.763/0001-
80, autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 
GENIVAL SEIXAS GRAÇA, através da competência 
delegada pelo Decreto Municipal n° 4.365, de 22 de 
fevereiro de 2007 e Decreto de 27 de julho de 2018, 
doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a 
empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 
08.343.492/0001-20, com sede à Av. Professor Mario 
Werneck, 621, Estoril, Belo Horizonte - MG, neste ato, 
representada na forma da Procuração Pública lavrada no 
09º Ofício de Notas da Comarca de Belo Horizonte BH, 
em 05 de Março de 2018, as folhas 4 a 7 do livro 2018 por 
IVAN BARRETO SARDINHA FILHO, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da CI nº. RG 05035501-59, SSP/BA, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 899.573.345-49 e na 
Procuração Pública lavrada no 09º Ofício de Notas da 
Comarca de Belo Horizonte BH, em 10 de Maio de 2017, 
as folhas 76 a 81 do livro 2018 por MAURICIO DE 
MATTOS RASO, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG n.º MG 5.473.619 
SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 004.793.676-20, 
doravante denominado PROPRIETÁRIO, mediante as 
seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico denominado SOLAR DE IBIZA e 
SOLAR DE MAIORCA, tendo em vista o constante no 
processo administrativo nº 01871.22.09.324.2018, 
protocolado em 04 de setembro de 2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO 

2I - Localização: área de 52.462,14m  (cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e sessenta e dois metros quadrados e 
quatorze decímetros quadrados), destinada aos 
empreendimentos denominados SOLAR DE IBIZA e 
SOLAR DE MAIORCA, situada na Estrada do Pau 
Grande, S/N, Distrito de Abrantes – Camaçari – Bahia. 

II - Características e memorial descritivo da área: a 
área carac ter iza-se como ter reno própr io ,  
correspondente a uma poligonal de 52.462,14m² 
(cinquenta e dois mil quatrocentos e sessenta e dois 
metros quadrados e quatorze decímetros quadrados), 
localizada no Distrito de Abrantes, cujos limites e 
confrontantes iniciam-se a descrição deste perímetro no 
vértice denominado V-59, de coordenadas, E: 
578.772,490 m e N: 8.582.341,084 m; agora, 
confrontando com Rua Lagoa Branca; daí; segue com 

azimute de 153°22'19" e distância de 48,62 m, segue até 
o vértice V-60 de coordenada E: 578.794,282 m e N: 
8.582.297,620 m; segue com azimute de 141°15'17" e 
distância de 55,33 m, segue até o vértice V-61 de 
coordenada E: 578.828,908 m e N: 8.582.254,469 m; 
agora, confrontando com Cleber Alves; segue com 
azimute de 211°59'26" e distância de 42,76 m, segue até 
o vértice V-05 de coordenada E: 578.806,253 m e N: 
8.582.218,200 m; segue com azimute de 206°33'59" e 
distância de 95,03 m, segue até o vértice V-06 de 
coordenada E: 578.763,750 m e N: 8.582.133,200 m; 
agora, confrontando com Luis Freitas; segue com 
azimute de 208°03'56" e distância de 169,42 m, segue até 
o vértice V-07 de coordenada E: 578.684,043 m e N: 
8.581.983,706 m; agora, confrontando com Marcos W. 
Almeida; segue com azimute de 206°19'19" e distância 
de 83,44 m, segue até o vértice V-08 de coordenada E: 
578.647,044 m e  N: 8.581.908,916 m; segue com 
azimute de 197°22'24" e distância de 21,68 m, segue até 
o vértice V-62 de coordenada E:  578.640,572 m e  N:  
8.581.888,230 m; agora, confrontando com Estrada do 
Pau Grande; segue com azimute de  272°35'55" e 
distância de 8,39 m, segue até o vértice V-63 de 
coordenada E: 578.632,188 m e N: 8.581.888,610 m; 
segue com azimute de 278°24'14" e distância de 71,87 m, 
segue até o vértice V-64 de coordenada E:  578.561,087 
m  e  N:   8.581.899,115 m; segue com azimute de 
6°00'00" e distância de 7,93 m, segue até o vértice V-26 
de coordenada E: 578.561,916 m  e  N:  8.581.907,005 
m; agora, confrontando com Rua acesso Alphaville Litoral 
Norte 2; segue com azimute de  311°12'39" e distância de 
4,52 m, segue até o vértice V-27 de coordenada E: 
578.558,517 m  e  N:  8.581.909,982 m; segue com 
azimute de  338°10'44" e distância de 6,25 m, segue até o 
vértice V-28 de coordenada E: 578.556,193 m  e  N: 
8.581.915,785 m; segue com azimute de  324°32'05" e 
distância de 6,52 m, segue até o vértice V-29 de 
coordenada E: 578.552,409 m e N: 8.581.921,097 m; 
segue com azimute de  338°12'58" e distância de 3,30 m, 
segue até o vértice V-30 de coordenada E: 578.551,184 
m  e  N: 8.581.924,164 m; segue com azimute de    
5°06'00"e distância de 4,62 m, segue até o vértice V-31 de 
coordenada  E: 578.551,594 m e N: 8.581.928,761 m; 
segue com azimute de 19°57'25" e distância de 56,03 m, 
segue até o vértice V-32 de coordenada E:  578.570,717 
m  e  N: 8.581.981,424 m; segue com azimute de 
19°57'25" e distância de 56,03 m, segue até o vértice V-18 
de coordenada E: 578.589,840 m  e  N:  8.582.034,087 
m; segue com azimute de  340°53'14" e distância de 
81,27 m, segue até o vértice V-65 de coordenada E: 
578.563,229 m  e  N:   8.582.110,880 m; segue com 
azimute de  340°53'14" e distância de 25,18 m, segue até 
o vértice V-66 de coordenada  E: 578.554,984 m e N: 
8.582.134,672 m; segue com azimute de  325°50'14" e 
distância de 10,72 m, segue até o vértice V-67 de 
coordenada E: 578.548,964 m  e  N: 8.582.143,542 m; 
segue com azimute de  321°32'25" e distância de 11,07 
m, segue até o vértice V-68 de coordenada E:   
578.542,078 m  e  N:  8.582.152,212 m; agora, 
confrontando com Terceiros; segue com azimute de 
67°22'20" e distância de 18,52 m, segue até o vértice V-69 
de coordenada E: 578.559,177 m e   N: 8.582.159,340 m; 
segue com azimute de 66°50'15" e distância de 18,68 m, 
segue até o vértice V-70 de coordenada E:  578.576,352 
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m e N:  8.582.166,688 m; segue com azimute de 
56°06'29" e distância de 10,38 m, segue até o vértice V-
71 de coordenada E: 578.584,969 m e N: 8.582.172,476 
m; segue com azimute de 49°34'16" e distância de 14,11 
m, segue até o vértice V-72 de coordenada E: 
578.595,713 m e N:  8.582.181,629 m; segue com 
azimute de   65°31'54" e distância de 13,57 m, segue até 
o vértice V-73 de coordenada E: 578.608,068 m  e  N: 
8.582.187,251 m; segue com azimute de 78°53'37" e 
distância de 23,74 m, segue até o vértice V-74 de 
coordenada E: 578.631,366 m  e  N:   8.582.191,825 m; 
segue com azimute de 88°19'47" e distância de 24,59 m, 
segue até o vértice V-75 de coordenada E: 578.655,946 
m e N: 8.582.192,542 m; segue com azimute de 
85°49'20" e distância de 34,62 m, segue até o vértice V-
21 de coordenada  E: 578.690,478 m  e N: 8.582.195,064 
m; segue com azimute de   56°38'57" e distância de 
41,43 m, segue até o vértice V-22 de coordenada E: 
578.725,087 m e N: 8.582.217,842 m; segue com 
azimute de 45°00'00" e distância de 9,35 m, segue até o 
vértice V-23 de coordenada E: 578.731,702 m  e  N:  
8.582.224,456 m; segue com azimute de 26°48'46" e 
distância de 9,61 m, segue até o vértice V-24 de 
coordenada E: 578.736,037 m  e  N: 8.582.233,035 m; 
segue com azimute de 18°38'34" e distância de 114,03 m, 
segue a té  o  vér t i ce  V-59 de  coordenada                                
E: 578.772,490 m  e  N:  8.582.341,084 m; chegando ao 
início desta descrição.
III - Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado pelo proprietário encontra-se 
devidamente registrado no Cartório do 1° Ofício do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, deste 
Estado, na matrícula de número 45.393.

IV - Características gerais do projeto: trata-se de uma 
urbanização integrada, de uso plurirresidencial, sujeita 
ao regime instituído nos termos das leis Municipais n° 
866 de 11.01.2008, n° 913 de 03.09.2008 e nº 1092 de 
30.06.2010, com 38 (trinta e oito) blocos e 760 
(setecentos e sessenta) unidades, com cinco pavimentos 
(térreo + 04 pavimentos) a serem desenvolvidos em 02 
(dois) condomínios residenciais, implantados em etapas, 
distribuídos segundo planta arquivada na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR.

V - Distribuição das áreas da urbanização integrada: 
2a área do empreendimento é de 52.462,14m  (cinquenta 

e dois mil quatrocentos e sessenta e dois metros 
quadrados e quatorze decímetros quadrados), assim 
distribuída: 

a) Área total dos condomínios com 39.257,82 m² (trinta 
e nove mil duzentos e cinquenta e sete metros quadrados 
e oitenta e dois decímetros quadrados), equivalentes à 
74,83% (setenta e quatro virgula oitenta e três por cento) 
da área total do empreendimento, composto de 38 blocos 
com 760 apartamentos, subdivididos em 02 
condomínios: 

CONDOMÍNIO 01 – SOLAR DE IBIZA: com área de 
16.587,00 m² (dezesseis mil quinhentos e oitenta e sete 
metros quadrados), correspondente a 31,62% (trinta e 
um vírgula sessenta e dois por cento) da área total do 

empreendimento; área da ETE com 297,73m² (duzentos 
e noventa e sete metros quadrados e setenta e três 
decímetros quadrados). O conjunto é composto de 16 
(dezesseis) blocos e 320 (trezentos e vinte) unidades, 

2com área ocupada de 3.205,23 m  (três mil duzentos e 
cinco mil metros quadrados e vinte e três decímetros 

2quadrados), área construída dos blocos de 14.568,80 m  
(quatorze mil quinhentos e sessenta e oito metros 
quadrados e oitenta decímetros quadrados), com 
descrição iniciando-se no vértice denominado V-01, de 
coordenadas, E: 578.799,796 m e N: 8.582.286,245 m; 
agora, confrontando com Rua Lagoa Branca; daí; segue 
com azimute de 142°44'15" e distância de 16,15 m, 
segue até o vértice V-02 de coordenada E: 578.809,572 
m e N: 8.582.273,393 m; segue com azimute de 
141°11'38" e distância de 23,04 m, segue até o vértice V-
03 de coordenada E: 578.824,011 m e N: 8.582.255,439 
m; segue com azimute de 141°11'38" e distância de 4,94 
m, segue até o vértice V-04 de coordenada E: 
578.827,108 m e N: 8.582.251,588 m; agora, 
confrontando com Cleber Alves; segue com azimute de 
211°59'26" e distância de 39,37 m, segue até o vértice V-
05 de coordenada E: 578.806,253 m e N: 8.582.218,200 
m; segue com azimute de 206°33'59" e distância de 
95,03 m, segue até o vértice V-06 de coordenada E: 
578.763,750 m e N: 8.582.133,200 m; agora, 
confrontando com Luis Freitas; segue com azimute de 
208°03'56" e distância de 169,42 m, segue até o vértice 
V-07 de coordenada E: 578.684,043 m e N: 
8.581.983,706 m; agora, confrontando com Marcos W. 
Almeida; segue com azimute de 206°19'19" e distância 
de 83,44 m, segue até o vértice V-08 de coordenada E: 
578.647,044 m e N: 8.581.908,916 m; segue com 
azimute de 197°22'24" e distância de 18,97 m, segue até 
o vértice V-09 de coordenada E: 578.641,380 m e N: 
8.581.890,812 m; agora, confrontando com Estrada do 
Pau Grande; segue com azimute de 277°21'59" e 
distância de 2,60 m, segue até o vértice V-10 de 
coordenada E: 578.638,796 m e N: 8.581.891,146 m; 
segue com azimute de 277°21'59" e distância de 44,41 
m, segue até o vértice V-11 de coordenada E: 
578.594,750 m e N: 8.581.896,840 m; agora, 
confrontando com Solar de Maiorca; segue com azimute 
de  27°46'11" e distância de 428,00 m, segue até o vértice 
V-12 de coordenada E: 578.794,164 m e N: 
8.582.275,549 m; agora, confrontando com Área 
Institucional; segue com azimute de  27°46'11" e 
distância de 12,09 m, segue até o vértice V-01 de 
coordenada E: 578.799,796 m e N: 8.582.286,245 m; 
chegando ao início desta descrição.

CONDOMÍNIO 02 – SOLAR DE MAIORCA: com área de 
222.670,82 m  (vinte e dois mil seiscentos e setenta 

metros quadrados e oitenta e dois decímetros 
quadrados), correspondente a 43,21% (quarenta e três 
vírgula vinte e um por cento) da área total do 
empreendimento; área da ETE com 392,35m² (trezentos 
e noventa e dois metros quadrados e trinta e cinco 
decímetros quadrados). O conjunto é composto de 22 
(vinte e dois) blocos e 440 (quatrocentos e quarenta) 

2unidades, com área ocupada de 4.006,42 m  (quatro mil e 
seis metros quadrados e quarenta e dois decímetros 

2quadrados), área construída dos blocos de 20.032,10 m  
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(vinte mil e trinta e dois metros quadrados e dez 
decímetros quadrados), com descrição iniciando-se no 
vértice denominado V-13, de coordenadas, E: 
578.755,152 m e N: 8.582.289,692 m; agora, 
confrontando com Área Institucional; daí; segue com 
azimute de 109°55'38" e distância de 41,50 m, segue até 
o vértice V-12 de coordenada E: 578.794,164 m e N: 
8.582.275,549 m; agora, confrontando com Solar de 
Ibiza; segue com azimute de 207°46'11" e distância de 
428,00 m, segue até o vértice V-11 de coordenada E: 
578.594,750 m e N: 8.581.896,840 m; agora, 
confrontando com Estrada do Pau Grande; segue com 
azimute de 277°21'59" e distância de 20,97 m, segue até 
o vértice V-14 de coordenada E: 578.573,956 m e N: 
8.581.899,529 m; segue com azimute de 285°19'10" e 
distância de 6,46 m, segue até o vértice V-15 de 
coordenada E: 578.567,723 m e N: 8.581.901,236 m; 
agora, confrontando com Área Comercial; segue com 
azimute de 23°02'46" e distância de 114,93 m, segue até 
o vértice V-16 de coordenada E: 578.612,714 m e N: 
8.582.006,992 m; segue com azimute de 297°45'53" e 
distância de 31,04 m, segue até o vértice V-17 de 
coordenada E: 578.585,251 m e N: 8.582.021,451 m; 
agora, confrontando com Rua acesso Alphaville Litoral 
Norte 2; segue com azimute de 19°57'25" e distância de 
13,44 m, segue até o vértice V-18 de coordenada E: 
578.589,840 m e N: 8.582.034,087 m; segue com 
azimute de 340°53'14" e distância de 8,01 m, segue até o 
vértice V-33 de coordenada E: 578.587,218 m e N: 
8.582.041,654 m; agora, confrontando com Área Verde; 
segue com azimute de 27°46'11" e distância de 171,45 m, 
segue até o vértice V-20 de coordenada E: 578.667,099 
m e N: 8.582.193,356 m; agora, confrontando com 
Terceiros; segue com azimute de 85°49'20" e distância 
de 23,44 m, segue até o vértice V-21 de coordenada E: 
578.690,478 m e N: 8.582.195,064 m;  segue com 
azimute de 56°38'57" e distância de 41,43 m, segue até o 
vértice V-22 de coordenada E: 578.725,087 m e N: 
8.582.217,842 m; segue com azimute de 45°00'00" e 
distância de 9,35 m, segue até o vértice V-23 de 
coordenada E: 578.731,702 m e N: 8.582.224,456 m; 
segue com azimute de 26°48'46" e distância de 9,61 m, 
segue até o vértice V-24 de coordenada E: 578.736,037 
m e N: 8.582.233,035 m; segue com azimute de 
18°38'34" e distância de 59,79 m, segue até o vértice V-
13 de coordenada E: 578.755,152 m e N: 8.582.289,692 
m; chegando ao início desta descrição.

2b) Áreas de uso público, com 10.129,72 m  (dez mil 
cento e vinte e nove metros quadrados e setenta e dois 
decímetros quadrados) equivalente a 19,31% (dezenove 
vírgula trinta e um porcento) da área total do 
empreendimento, correspondendo a 7.797,26 m² de 
Área verde; 516,08 m² de área de preservação 
permanente remanescente; 1.299,00 m² de área 
institucional; 232,25 m² de Área de doação 01 – Passeio 
Estrada no Pau Grande e 285,13 m² de Área de doação 
02 - Passeio na Rua da Lagoa Branca descritos a seguir: 

2Área Verde com 7.797,26 m  (sete mil setecentos e 
noventa e sete metros quadrados e vinte e seis 
decímetros quadrado), equivalente a 14,86% (quatorze 
virgula oitenta e seis por cento) da área total do 

empreendimento, sendo que destes, 516,08 m² 
(quinhentos e dezesseis metros quadrados e oito 
decímetros quadrados) correspondem a 50% da Área de 
Preservação Permanente – APP, será doada ao 
Município, conforme permite o Artigo 5º § 2º da Lei 
Municipal 1.092/2010 cujos limites e confrontantes, 
iniciam-se a descrição deste perímetro no vértice 
denominado V-20, de coordenadas, E: 578.667,099 m e 
N: 8.582.193,356 m; agora, confrontando com Solar de 
Maiorca daí; segue com azimute de 207°46'11" e 
distância de 171,45 m, segue até o vértice V-33 de 
coordenada E: 578.587,218 m e N: 8.582.041,654 m; 
agora, confrontando com Rua acesso Alphaville Litoral 
Norte 2; segue com azimute de 340°53'14" e distância de 
34,79 m, segue até o vértice V-34 de coordenada E: 
578.575,828 m e N: 8.582.074,522 m; segue com 
azimute de 340°53'14" e distância de 38,48 m, segue até 
o vértice V-65 de coordenada E: 578.563,229 m e N: 
8.582.110,880 m; segue com azimute de 340°53'14" e 
distância de 25,18 m, segue até o vértice V-66 de 
coordenada E: 578.554,984 m e N: 8.582.134,672 m; 
segue com azimute de 325°50'14" e distância de 10,41 
m, segue até o vértice V-39 de coordenada E: 
578.549,136 m e N: 8.582.143,289 m; agora, 
confrontando com APP; segue com azimute de 70°13'05" 
e distância de 6,53 m, segue até o vértice V-40 de 
coordenada E: 578.555,283 m e N: 8.582.145,500 m; 
segue com azimute de 70°13'05" e distância de 3,37 m, 
segue até o vértice V-41 de coordenada E: 578.558,451 
m e N: 8.582.146,639 m; segue com azimute de 
69°09'14" e distância de 22,50 m, segue até o vértice V-
42 de coordenada E: 578.579,480 m e N: 8.582.154,647 
m; segue com azimute de 68°19'35" e distância de 0,87 
m, segue até o vértice V-43 de coordenada E: 
578.580,285 m e N: 8.582.154,967 m; segue com 
azimute de 65°37'26" e distância de 1,96 m, segue até o 
vértice V-44 de coordenada E: 578.582,073 m e N: 
8.582.155,777 m; segue com azimute de 61°52'25" e 
distância de 1,96 m, segue até o vértice V-45 de 
coordenada E: 578.583,804 m e N: 8.582.156,702 m; 
segue com azimute de 58°19'09" e distância de 1,76 m, 
segue até o vértice V-46 de coordenada E: 578.585,300 
m e N: 8.582.157,626 m; segue com azimute de 
56°38'22" e distância de 1,17 m, segue até o vértice V-47 
de coordenada E: 578.586,274 m e N: 8.582.158,267 m; 
segue com azimute de 354°45'24" e distância de 13,78 
m, segue até o vértice V-48 de coordenada E: 
578.585,014 m e N: 8.582.171,991 m; segue com 
azimute de 354°45'24" e distância de 0,49 m, segue até o 
vértice V-71 de coordenada E: 578.584,969 m e N: 
8.582.172,476 m; agora, confrontando com Terceiros; 
segue com azimute de 49°34'16" e distância de 14,11 m, 
segue até o vértice V-72 de coordenada E: 578.595,713 
m e N: 8.582.181,629 m; segue com azimute de 
65°31'54" e distância de 13,57 m, segue até o vértice V-
73 de coordenada E: 578.608,068 m e N: 8.582.187,251 
m; segue com azimute de 78°53'37" e distância de 9,47 
m, segue até o vértice V-52 de coordenada E: 
578.617,357 m e N: 8.582.189,075 m; segue com 
azimute de 78°53'37" e distância de 14,28 m, segue até o 
vértice V-74 de coordenada E: 578.631,366 m e N: 
8.582.191,825 m; segue com azimute de 88°19'47" e 
distância de 3,84 m, segue até o vértice V-54 de 
coordenada E: 578.635,204 m e N: 8.582.191,937 m; 
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segue com azimute de 88°19'47" e distância de 20,75 m, 
segue até o vértice V-75 de coordenada E: 578.655,946 
m e N: 8.582.192,542 m; segue com azimute de 
85°49'20" e distância de 11,18 m, segue até o vértice V-
20 de coordenada E: 578.667,099 m e N: 8.582.193,356 
m; chegando ao início desta descrição.  

Área de preservação permanente remanescente - 
APP com 516,08 m² (quinhentos e dezesseis metros 
quadrados e 8 decímetros quadrados) equivalente a 0,98 
% (zero virgula noventa e oito por cento) da área total do 
empreendimento, será doada ao município por estar 
contigua à área verde com limites e confrontações 
iniciando a descrição deste perímetro no vértice 
denominado V-71, de coordenadas, E: 578.584,969 m e 
N: 8.582.172,476 m; agora, confrontando com Área 
Verde; segue com azimute de 174°45'24" e distância de 
0,49 m, segue até o vértice V-48 de coordenada E: 
578.585,014 m e N: 8.582.171,991 m; segue com 
azimute de 174°45'24" e distância de 13,78 m, segue até 
o vértice V-47 de coordenada E: 578.586,274 m e N: 
8.582.158,267 m; segue com azimute de 236°38'22" e 
distância de 1,17 m, segue até o vértice V-46 de 
coordenada E: 578.585,300 m e N: 8.582.157,626 m; 
segue com azimute de 238°19'09" e distância de 1,76 m, 
segue até o vértice V-45 de coordenada E: 578.583,804 
m e N: 8.582.156,702 m; segue com azimute de 
241°52'25" e distância de 1,96 m, segue até o vértice V-
44 de coordenada E: 578.582,073 m e N: 8.582.155,777 
m; segue com azimute de 245°37'26" e distância de 1,96 
m, segue até o vértice V-43 de coordenada E: 
578.580,285 m e N: 8.582.154,967 m; segue com 
azimute de 248°19'35" e distância de 0,87 m, segue até o 
vértice V-42 de coordenada E: 578.579,480 m e N: 
8.582.154,647 m; segue com azimute de 249°09'14" e 
distância de 22,50 m, segue até o vértice V-41 de 
coordenada E: 578.558,451 m e N: 8.582.146,639 m; 
segue com azimute de 250°13'05" e distância de 3,37 m, 
segue até o vértice V-40 de coordenada E: 578.555,283 
m e N: 8.582.145,500 m; segue com azimute de 
250°13'05" e distância de 6,53 m, segue até o vértice V-
39 de coordenada E: 578.549,136 m e N: 8.582.143,289 
m; agora, confrontando com Terceiros; segue com 
azimute de 325°50'14" e distância de 0,31 m, segue até o 
vértice V-67 de coordenada E: 578.548,964 m e N: 
8.582.143,542 m; segue com azimute de 321°32'25" e 
distância de 11,07 m, segue até o vértice V-68 de 
coordenada E: 578.542,078 m e N: 8.582.152,212 m; 
segue com azimute de 67°22'20" e distância de 18,52 m, 
segue até o vértice V-69 de coordenada E: 578.559,177 
m e N: 8.582.159,340 m; segue com azimute de 
66°50'15" e distância de 18,68 m, segue até o vértice V-
70 de coordenada E: 578.576,352 m e N: 8.582.166,688 
m; segue com azimute de 56°06'29" e distância de 10,38 
m, segue até o vértice V-71 de coordenada E: 
578.584,969 m e N: 8.582.172,476 m; chegando ao início 
desta descrição

Área Institucional com 1.299,00 m² (um mil duzentos e 
noventa e nove metros quadrados), equivalente a 2,48% 
(dois vírgula quarenta e oito por cento) da área total do 
empreendimento com limites e confrontações iniciando a 
descrição deste perímetro no vértice denominado V-56, 
de coordenadas, E: 578.771,425 m e N: 8.582.337,928 

m; agora, confrontando com Rua Lagoa Branca; daí; 
segue com azimute de 154°54'07" e distância de 23,17 
m, segue até o vértice V-57 de coordenada E:   
578.781,254 m e N: 8.582.316,945 m; segue com 
azimute de 149°58'40" e distância de 30,40 m, segue até 
o vértice V-58 de coordenada E: 578.796,463 m e N: 
8.582.290,625 m; segue com azimute de   142°44'15" e 
distância de 5,50 m, segue até o vértice V-01 de 
coordenada E: 578.799,796 m e N: 8.582.286,245 m; 
agora, confrontando com Solar de Ibiza; segue com 
azimute de   207°46'11" e distância de 12,09 m, segue 
até o vértice V-12 de coordenada E: 578.794,164 m e N: 
8.582.275,549 m; agora, confrontando com Solar de 
Maiorca; segue com azimute de 289°55'38" e distância 
de 41,50 m, segue até o vértice V-13 de coordenada E: 
578.755,152 m e N: 8.582.289,692 m; agora, 
confrontando com Área Institucional; segue com azimute 
de 18°38'34" e distância de 50,91 m, segue até o vértice 
V-56 de coordenada E: 578.771,425 m e N:   
8.582.337,928 m; chegando ao início desta descrição.  

Área de doação 01 – Passeio Estrada no Pau Grande 
com 232,25 m² (duzentos e trinta e dois metros 
quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados), 
equivalente a 0,44% (zero virgula quarenta e quatro por 
cento) da área total do empreendimento, com limites e 
confrontações iniciando a descrição deste perímetro no 
vértice denominado V-25, de coordenadas, E: 
578.561,490 m e N: 8.581.902,944 m; agora, 
confrontando com Área Comercial; segue com azimute 
de 105°19'10" e distância de 6,46 m, segue até o vértice 
V-15 de coordenada E: 578.567,723 m e N: 
8.581.901,236 m; agora, confrontando com Solar de 
Maiorca; segue com azimute de 105°19'10" e distância 
de 6,46 m, segue até o vértice V-14 de coordenada E: 
578.573,956 m e N: 8.581.899,529 m; segue com 
azimute de 97°21'59" e distância de 20,97 m, segue até o 
vértice V-11 de coordenada E: 578.594,750 m e N: 
8.581.896,840 m; agora, confrontando com Solar de 
Ibiza; segue com azimute de 97°21'59" e distância de 
44,41 m, segue até o vértice V-10 de coordenada E: 
578.638,796 m e N: 8.581.891,146 m; segue com 
azimute de 97°21'59" e distância de 2,60 m, segue até o 
vértice V-09 de coordenada E: 578.641,380 m e N: 
8.581.890,812 m; agora, confrontando com Terceiros; 
segue com azimute de 197°22'24" e distância de 2,71 m, 
segue até o vértice V-62 de coordenada E: 578.640,572 
m e N: 8.581.888,230 m; agora, confrontando com 
Estrada do Pau Grande; segue com azimute de 
272°35'55" e distância de 8,39 m, segue até o vértice V-
63 de coordenada E: 578.632,188 m e N: 8.581.888,610 
m; segue com azimute de 278°24'14" e distância de 
71,87 m, segue até o vértice V-64 de coordenada E: 
578.561,087 m e N: 8.581.899,115 m; agora, 
confrontando com Terceiros; segue com azimute de 
6°00'00" e distância de 3,85 m, segue até o vértice V-25 
de coordenada E: 578.561,490 m e N: 8.581.902,944 m; 
chegando ao início desta descrição

Área de doação 02 - Passeio na Rua da Lagoa Branca 
com 285,13 m² (duzentos e oitenta e cinco metros 
quadrados e treze decímetros quadrados), equivalente a 
0,54% (zero virgula cinquenta e quatro por cento) da área 
total do empreendimento, com limites e confrontações 
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iniciando a descrição deste perímetro no vértice 
denominado V-59, de coordenadas, E: 578.772,490 m e 
N: 8.582.341,084 m; agora, confrontando com Rua 
Lagoa Branca; daí; segue com azimute de 153°22'19" e 
distância de 48,62 m, segue até o vértice V-60 de 
coordenada E: 578.794,282 m e N: 8.582.297,620 m; 
segue com azimute de 141°15'17" e distância de 55,33 
m, segue até o vértice V-61 de coordenada E: 
578.828,908 m e N: 8.582.254,469 m; agora, 
confrontando com Terceiros; segue com azimute de 
211°59'27" e distância de 3,40 m, segue até o vértice V-
04 de coordenada E: 578.827,108 m e N: 8.582.251,588 
m; agora, confrontando com Solar de Ibiza; segue com 
azimute de 321°11'38" e distância de 4,94 m, segue até o 
vértice V-03 de coordenada E: 578.824,011 m e N: 
8.582.255,439 m; segue com azimute de 321°11'38" e 
distância de 23,04 m, segue até o vértice V-02 de 
coordenada E: 578.809,572 m e N: 8.582.273,393 m; 
segue com azimute de 322°44'15" e distância de 16,15 
m, segue até o vértice V-01 de coordenada E: 
578.799,796 m e N: 8.582.286,245 m; agora, 
confrontando com Área Institucional; segue com azimute 
de 322°44'15" e distância de 5,50 m, segue até o vértice 
V-58 de coordenada E: 578.796,463 m e N: 
8.582.290,625 m; segue com azimute de 329°58'40" e 
distância de 30,40 m, segue até o vértice V-57 de 
coordenada E: 578.781,254 m e N: 8.582.316,945 m; 
segue com azimute de 334°54'07" e distância de 23,17 
m, segue até o vértice V-56 de coordenada E: 
578.771,425 m e N: 8.582.337,928 m; agora, 
confrontando com Terceiros; segue com azimute de 
18°38'35" e distância de 3,33 m, segue até o vértice V-59 
de coordenada E: 578.772,490 m e N: 8.582.341,084 m; 
chegando ao início desta descrição.

2c) Área Comercial, com 3.074,60 m  (três mil e setenta e 
quatro metros quadrados e sessenta decímetros 
quadrados), equivalente a 5,86% (cinco virgula oitenta e 
seis por cento) da área total do empreendimento, com 
limites e confrontações Iniciando a descrição deste 
perímetro no vértice denominado V-17, de coordenadas, 
E: 578.585,251 m e N: 8.582.021,451 m; agora, 
confrontando com Solar de Maiorca; daí; segue com 
azimute de  117°45'53" e distância de 31,04 m, segue até 
o vértice V-16 de coordenada E: 578.612,714 m e N:  
8.582.006,992 m; segue com azimute de 203°02'46" e 
distância de 114,93 m, segue até o vértice V-15 de 
coordenada E: 578.567,723 m e N: 8.581.901,236 m; 
agora, confrontando com Estrada do Pau Grande; segue 
com azimute de  285°19'10" e distância de 6,46 m, segue 
até o vértice V-25 de coordenada E:  578.561,490 m  e  N:  
8.581.902,944 m; agora, confrontando com Rua acesso 
Alphaville Litoral Norte 2; segue com azimute de 6°00'00" 
e distância de 4,08 m, segue até o vértice V-26 de 
coordenada E: 578.561,916 m e N: 8.581.907,005 m; 
segue com azimute de 311°12'39" e distância de 4,52 m, 
segue até o vértice V-27 de coordenada E: 578.558,517 
m e N: 8.581.909,982 m; segue com azimute de 
338°10'44" e distância de 6,25 m, segue até o vértice V-
28 de coordenada E: 578.556,193 m e N:  8.581.915,785 
m; segue com azimute de 324°32'05" e distância de 6,52 
m, segue até o vértice V-29 de coordenada E: 
578.552,409 m e N: 8.581.921,097 m; segue com 

azimute de  338°12'58" e distância de 3,30 m, segue até o 
vértice V-30 de coordenada E: 578.551,184 m e N: 
8.581.924,164 m; segue com azimute de 5°06'00" e 
distância de 4,62 m, segue até o vértice V-31 de 
coordenada E: 578.551,594 m e N:  8.581.928,761 m; 
segue com azimute de 19°57'25" e distância de 56,03 m, 
segue até o vértice V-32 de coordenada E: 578.570,717 
m e  N:  8.581.981,424 m; segue com azimute de 
19°57'25" e distância de 42,58 m, segue até o vértice V-
17 de coordenada E: 578.585,251 m  e  N:  
8.582.021,451 m; chegando ao início desta descrição. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido o recuo de 
30,00m (trinta metros) de qualquer construção ou 
intervenção urbanística para a margem da lagoa 
existente, totalizando uma área de 1.032,15 m² (um mil e 
trinta e dois metros quadrados e quinze decímetros 
quadrados) correspondente a Área de Preservação 
Permanente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre o 
empreendimento SOLAR DE IBIZA são os seguintes: 
I - Gabarito: 05 pavimentos (térreo + 4 pavimentos); 
II- Taxa de Ocupação (TO): 19,32%; 
III- Coeficiente de Aproveitamento (CA): 0,89; 
IV - Índice de Permeabilidade (IP): 50,42% 

Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre o 
empreendimento SOLAR DE MAIORCA são os 
seguintes: 
I - Gabarito: 05 pavimentos (térreo + 4 pavimentos); 
II- Taxa de Ocupação (TO): 19,50%; 
III- Coeficiente de Aproveitamento (CA): 0,90; 
IV - Índice de Permeabilidade (IP): 54,06%. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES 

Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração 
das unidades e das áreas comuns sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições: 
a) Construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
unidade; 
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo 
dos blocos residenciais; 
c) Construções nas Áreas de Preservação Permanente - 
APP, conforme legislação ambiental vigente. 

§1° Somente será liberado o alvará de habite-se para os 
blocos residenciais após emissão do alvará de conclusão 
das obras de infra-estrutura do empreendimento. 

§2° Fica vedado o fracionamento das áreas comuns e 
das áreas privativas, sob qualquer hipótese. 

CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA 

I - Sistema Viário: o sistema viário interno será 
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implantado, exclusivamente pelo Proprietário, com 
pavimentação de tratamento asfáltico ou paralelepípedo, 
disposto sobre base de arenoso compactada, provido de 
sinalizações horizontal e vertical; 

II - Passeios: os passeios serão executados pelo 
Proprietário, com pavimento em concreto e grama, 
seguindo as normas de acessibilidade, conforme NBR 
9050/2015; 

III - Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: as unidades serão abastecidas por 
rede de energia elétrica e as vias contarão com rede de 
iluminação pública, executadas pelo Proprietário, 
conforme projeto devidamente aprovado pela COELBA e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR, ficando a cargo de cada adquirente a ligação de 
energia para a unidade imobiliária correspondente; 

IV - Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será executado pelo 
Proprietário e contará com rede de distribuição interna 
ao empreendimento, interligada à adutora da EMBASA, 
conforme projeto específico; 

V - Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de 
esgotamento sanitário do empreendimento será 
executado pelo Proprietário e contará com rede de 
captação interna do empreendimento, com extensão até 
a rede pública ou com solução de estação de tratamento 
própria, conforme projeto específico, aprovado pela 
EMBASA. No caso de ligação à rede da EMBASA, a 
execução do duto no trecho de ligação à rede pública 
será de responsabilidade exclusiva do Proprietário; 

VI - Sistema de drenagem de águas pluviais: a 
drenagem pluvial será executada exclusivamente pelo 
Proprietário, conforme projeto aprovado e arquivado na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 
atendendo à contribuição pluvial interna e também às 
contribuições externas, provenientes da sub-bacia na 
qual está inserido o empreendimento; 

VII - As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas vigentes, conforme plantas aprovadas e 
memorial descritivo anexo, que constituem parte 
integrante do processo. 

VIII - Identificação das áreas públicas: as áreas verdes 
e institucionais públicas deverão estar devidamente 
cercadas com arame ou material similar e sinalizadas 
com placas confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE DOMINIO PÚBLICO
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1.120, de 25 de novembro de 2010 e Lei Municipal 

nº 913, de 03 de setembro de 2008.” 

X – Fechamento: o fechamento dos condomínios será 
feito na parte da frente do empreendimento com muro de 
alvenaria, com altura de 2,20m (dois metros e vinte 

centímetros), e laterais e fundo com fechamento com 
muro pré-moldado com 2,20m (dois metros e vinte 
centímetros).

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses por condomínio, a contar da data de 
lançamento de cada empreendimento, sendo 
prorrogável por mais 12 (doze) meses, sob pena de, não 
o fazendo, ser o empreendimento considerado 
clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES 

I - O Proprietário, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obriga-se a: 
a) Cumprir quanto disposto no presente instrumento; 
b) Executar todas as obras relacionadas, de acordo com 
as especificações indicadas na cláusula quinta do 
presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no 
prazo indicado na cláusula sexta; 
c) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente este Termo e a 
legislação pertinente à matéria; 
d) Responsabilizar-se pela instalação de depósitos de 
lixo nas áreas comuns, em frente aos blocos, próximos 
ao passeio, ao longo da via do empreendimento, para 
uso dos adquirentes, de forma a possibilitar o acesso e 
recolhimento do lixo pela empresa responsável da 
limpeza urbana municipal; 
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais;
f) Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus.
g) Entregar o Projeto de Segurança e Combate a 
Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros ou Defesa 
Civil, até 90 dias da aprovação do alvará.

II - O MUNICÍPIO obriga-se a: 
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 
Compromisso; 
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial à 
legislação urbanística e ambiental; 
c) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação, bem como da emissão 
de alvará, se foram atendidas as exigências 
estabelecidas neste Termo e na legislação vigente;
d) Ser responsável pela manutenção e conservação 
da área doada.

 
III - Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se a: 
a) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
urbanística e ambiental; 
b) Realizar individualmente ou pela Associação de 
Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar 
e das áreas comuns, colocando-o em depósitos externos 
de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que 
recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
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Município, de acordo com a viabilidade da empresa 
responsável pela limpeza urbana municipal; 
c) Cumprir as decisões da assembléia da Associação dos 
Moradores, que defina princípios, normas e posturas 
próprias, de acordo com as estabelecidas neste Termo, 
na legislação em vigor e com os princípios apontados 
pelas licenças ambientais a que o empreendimento está 
submetido;

C L Á U S U L A  O I T A V A  -  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO

O Proprietário obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta dias), contados da data do ato de publicação do 
decreto correspondente à aprovação dos conjuntos 
residenciais, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento SOLAR DE IBIZA E SOLAR DE 
MAIORCA ,  conforme or ientação da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, para o PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA, que será o gerador de recursos para 
construção do mesmo e das áreas públicas do 
empreendimento. 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
Proprietário, sem prejuízo de outras cominações, às 
multas previstas na legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES 
FINAIS

E por estarem assim acordados e compromissados, 
assinam este instrumento, em duas vias, com as 
testemunhas abaixo, a fim de que se produzam os seus 
legais e jurídicos efeitos. 

Camaçari, 16 de maio de 2019. 

____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Genival Seixas Graça
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente
___________________________________________

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Proprietário

____________________________________________
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Proprietário

Testemunhas: 
1. 

2.

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001 DO CONTRATO 
Nº 0148/2017 DE 17  DE NOVEMBRO DE 2017 ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E  MARIA 
JOSÉ DOS SANTOS SOUZA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/nº, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari-Bahia, neste ato representado pelo Prefeito 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO Da SILVA, portador do 
R.G nº 04231738-04 SSP-BA, Inscrito no CIC/MF sob nº 
5 9 8 . 8 3 7 . 3 1 5 - 1 5 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0148/2017, conforme Processo nº 0457/2017 
que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal  nº 
8.666/1993, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes.
Instrumento vinculante: Processo Licitatório nº 
0039/2017.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA 
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NOVA VITÓRIA NO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA. 

Fundamento: com base no Art. 65,§8º, da Lei Federal nº 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
0001/2019, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, passando acrescentando 
nova dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 17  de maio de 2019.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania
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ERRATA EDITAL 002/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) do Município de 
Camaçari/BA, no uso de suas atribuições, 
publica ERRATA junto ao Edital nº 01/2019 
Processo de Escolha Unificado para Membros 
do Conselho Tutelar SEDE/ORLA, para o 
quatriênio 2020/2024, para nele fazer constar 
que: 

ONDE SE LÊ: 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA  
8.1. Inscrições e entrega de documentos no período 
de 23/04/2019 a 25/05/2019; 
(…)
8.6. Publicação do julgamento da impugnação pela 
Comissão de Organização: 25/06/2019; 
(...)
8.8. Assembleia Extraordinária para aprovação 
análise dos recursos: 01/07/2019; 
8.9. Publicação dos candidatos habilitados e 
inabilitados, após a análise dos recursos: 
03/07/2019.

LEIA-SE:

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA  
8.1. Inscrições e entrega de documentos no período 
de 23/04/2019 a 27/05/2019; 
(...)
8.6. Publicação do julgamento da impugnação pela 
Comissão de Organização: 26/06/2019; 
(...)
8.8. Assembleia Extraordinária para aprovação 
análise dos recursos: 03/07/2019; 
8.9. Publicação dos candidatos habilitados e 
inabilitados, após a análise dos recursos: 
05/07/2019.

Camaçari, 20 de maio de 2019.

José Hilton Alves dos Santos
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO CMDCA/CAMAÇARI             
Nº 007/2019 

Dispõe sobre a política Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente no 
Processo de Escolha dos membros dos 
Conselhos Tutelares,  eleição 2019. 
Para gestão do quadriênio 2020 a 2024.                                                                        

                                                    

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE 
CAMAÇARI- BA no uso das atribuições conferidas 
pela Lei Municipal nº. 216/91, alterada pela Lei 
Municipal nº. 859/2008, encaminhando deliberação 
através rede social (whatsapp) na qual, foram 
aprovados critério para Processo de Escolha dos 
Membros dos Conselhos Tutelares. 

 RESOLVE: 

Art. 1º.  Fica aprovado a alteração do Art. 21, § 2º da 
Lei nº 859/2008.

PARÁGRAFO ÚNICO:  Não fica impedido de 
participar do Processo de Escolha dos Membros 
dos Conselhos Tutelares, servidores no exercício 
de cargo de confiança/ comissionado. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor, na data de 
sua publicação.  

Camaçari, 20 de maio de 2019.

 

José Hilton Alves dos Santos                           
Presidente do CMDCA/Camaçari-BA

                                                   
             
 

TERMO DE REVOGAÇÃO PROCESSO 
Nº 00216.11.07.682.2018

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o

8.666/93, resolve REVOGAR o Processo n  
0 0 2 1 6 . 1 1 . 0 7 . 6 8 2 . 2 0 1 8 ,  r e f e r e n t e  a o  
Credenciamento nº 003/2018, cujo objeto é o 
Credenciamento de prestadores de serviço - pessoas 
físicas com experiência técnica na área cultural a fim 
de ofertar serviços de capacitação em atividades 
culturais como instrutores ministrando oficinas de 
dança, artes visuais, patrimônio cultural, artesanato, 
técnicas do espetáculo, audio-visuais, música e 
literatura  nas diversas localidades e bairros do 
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Município (sede e orla), a fim de fomentar e 
descentralizar o acesso à cultura e à produção de 
bens culturais CONSIDERANDO que o requerente 

, foi 
convocado por e-mail no dia 03/04/2019 para assinar 
contrato e no prazo determinado de 03 (três) dias não 
compareceu e não apresentou nenhuma justificativa,

, MARCIA NORMANDO TUDE.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

EMERSON LEANDRO DE JESUS SILVA

 
22/05/2019

QUARTO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0055/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  EMPRESA DZSET TRANSPORTE 
E LOGÍSTICA LTDA – ME. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a CLÁUSULA 
TERCEIRA e a CLAULA QUINTA do Contrato nº 
0055/2017;  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula quinta fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, de modo que, a partir de 26 abril de 2019, 
passará a viger até  26 de abril de 2020.  DO PREÇO: 
O valor contratual é reajustado com base na variação 
do INPC dos últimos 12 (doze) meses, conforme 
prevê a  C láusu la  Terce i ra ,  que fo i  de  
aproximadamente 4,13% que corresponde o valor de 
R$ 463.954,26 (Quatrocentos e sessenta e quatro 
mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais e vinte e 
seis centavos), ficando o valor global do contrato em 
R$ 11.730.073,27 ( onze milhões, setecentos e trinta 
mil, setenta e treis reais e vinte e sete centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
Contrato original.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato Originário e 
posteriores Termos Aditivos não modificada por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 16 de 
abril de 2019. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 
SILVA. MUNICÍPIO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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