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Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob n°. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
através da competência delegada pelo Decreto Municipal 
nº de 02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO, e do outro lado, a Empresa 
PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado. CNFJ/MF sob n° 29.310.962/0001-29, com sede 
na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Loja 10, 
CEP: 41.150-595, Bairro do Cabula, município de 
Salvador, Estado da Bahia, neste ato representada da 
forma do contrato social por Sérgio Ricardo de Moura 
Mattos, brasileiro, casado, empresário, inscrita no Registro 
Geral sob n° 358743923, expedida pela SSP/BA, Cadastro 
de Pessoa Física n° 490.195.115-72, doravante 
denominado PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes 
clausulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Municipal estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico, denominado Loteamento PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo n°00670.22.09.061.2021 de 16 de abril de 
2021.

CLAUSULA SEGUNDA - CARACTERISTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I - Localização: Área com 77.233,63m² (setenta e sete mil, 
duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados) destinado ao Loteamento Parque 
Ville Camaçari, situa-se na Rua da Lama Preta, atual Rua 
Otavio Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA. 

II - Características e memorial descritivo da área: Uma 
gleba de terras, caracterizada como terreno próprio, com 
77.233,63m² (setenta e sete mil duzentos	 e trinta e 
três metros e sessenta e três decímetros quadrados), 
localizada na Rua da Lama Preta, atual Rua Otavio 
Mangabeira, desmembrada da Fazenda Camaçari, 
denominada Camaçari de Dentro, Bairro da Lama Preta, 
Distrito Sede, Camaçari - BA, com Memorial descritivo a 
seguir: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
M31, de coordenadas N 8.595.696,14m e E 571.353,18m 
deste segue confrontando com AREA REMANESCENTE 
no quadrante Sudeste, com azimute 191°00´30, 49" por 
uma distância de 7,33m até o vértice V02, de coordenadas 
N 8.595.688,95a e E 571.351,78m; deste segue 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
COMUNICADO

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comunicamos aos candidatos convocados através dos 
Editais Nº008/2022 e 009/2022 do Concurso Público 
001/2013, para o cargo de Agente comunitário de saúde, 
que compareceram para etapa de entrega de documentos 
e exames médicos, que o curso de formação Inicial será 
realizado no período de 03 a 07/10/2022 das 09h00min as 
17h00min, na  sala do COGETHS  (prédio da Vigilância 
Sanitária, sala nº 20, DIPLAN, dentro do diplan ), 
localizado  na rua 8 de dezembro, s/n  Camaçari-BA

Esclarecemos que o curso é de caráter eliminatório e o 
não comparecimento implicará na eliminação do 
candidato.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 29 DE SETEMBRO DE 
2022.

 HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
A APROVACAO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO LOTEAMENTO PARQUE VILLE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Loteamento PARQUE VILLE CAMAÇARI, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE CAMACARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
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confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrantes Sudeste com azimute de 190°27'32,75” por 
uma distância de 10,96m até o vértice V03, de 
coordenadas N 8.595.678,17 e E 571.349,79; deste segue 
confrontando com AREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 171°28´35,37” por uma 
distância de l7,10m até o vértice V04, de coordenadas N 
8.595.661,26m e E 571.352,32m; deste segue 
confrontando com ÁREA REMANESCENTE no quadrante 
Nordeste, com azimute de 141°15´12.84” por uma 
distância de 10,O1m até o vértice V05, de coordenadas N 
8.595.653,45m e E 571.358,59m; deste segue 
confrontando VO5, de coordenadas N 8.595.653,45m e E 
571.358,59m; deste segue confrontando com ÁREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 103°56´10,05” por uma distância de 28,64m até o 
vértice V06, de coordenadas N 8 595.646,55m e E 
571.386,39m; deste segue confrontando  com AREA 
REMANESCENTE no quadrante  Nordeste, com azimute 
de 99°23´08,18” por usa distância de 13,79m até o vértice 
V07, de coordenadas  N 8.595.644,30m e E 571.399,99m; 
deste segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE  
no quadrante Nordeste, com azimute de 103°47´20,67” 
por uma distância de l8,23m até o vértice  V08, de 
coordenadas  N 8.595.639,96m e E 571.4l7,70m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste com azimute de 157°32´33,50” por 
uma distância de 40,92m até o vértice V09, de 
coordenadas N 8.595.602,14m e E 571,433,33m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Nordeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de l5,00m até o vértice  V10, de 
coordenadas N 8.595.603,16m e E 571.448,30m; deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 356°07'36,25" por 
uma distância de 12,25m até o vértice V11, de 
coordenadas N 8.595.615,38m e E 571.447,47m deste 
segue confrontando com ÁREA REMANESCENTE no 
quadrante Noroeste, com azimute de 86°07'36,25" por 
uma distância de 35,00m até o vértice V12, de 
coordenadas N B.595.617,74m e E 571,482,39m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no    quadrante Nordeste, com azimute de 
176°07´36,25” por uma distância de 17,21m até o vértice 
V13, de coordenadas N 8.595.600,57M e E 571.483,55m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
175°55´57,03” por uma distância de 56,79m até o vértice 
V14, de coordenadas N 8.595.543,92m e E 571.487,58m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°10´17,44” por uma distância de 246,34m até o vértice 
V15, de coordenadas N 8.595.298,14m e E 571.504,03m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
109°32´,35” por uma distância de 43,58m  até o vértice  
V16, de  coordenadas N 8.595.283,57m e E 571.545,11m; 
deste  segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°07´36,25”por uma distância de 72,58m até o vértice 
V17, de coordenadas deste segue confrontando com 
ÁREA DE SERVIDÃO CHESF no quadrante sudoeste, 
com azimute de 356°07.36,25" por uma distância de 
190,34m até o vértice V18, de coordenadas N 

8.595.545,89m e E 571.527,35m; deste segue 
confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA CHESF no 
quadrante Noroeste , com azimute de 87°41´54,58” por 
uma distância de 20,94m até  o vértice V19, de  
coordenadas N 8.595.546,73m e E 571.548,27m; deste 
segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de  
176.°35´66" por uma distância de 118,55m  até o vértice 
V20, de coordenadas  N 8.595.428,38m e E 571.555,31m; 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Nordeste, com azimute de 
176°35'37,68" por  uma distância de 80,45m até o vértice 
V21, de coordenadas N 8.595.348,07m, e E 571.560,09m; 
deste segue confrontando  com ÁREA DE SERVIDAO DA 
CHESF no quadrante Nordeste com azimute de 
86°35´37,68” por uma distância de 40,00m até o vértice 
V22, de coordenadas N 8.595.350,45m e E 571.600,02m: 
deste segue confrontando com ÁREA DE SERVIDÃO DA 
CHESF no quadrante Sudoeste, com azimute de 
356°35´37,68” por uma distância de 80,45m até o vértice 
M09, de coordenadas N 8.595.430,76m e E 571.595,24m; 
deste segue confrontando com ÁREA HABITADA no 
quadrante Nordeste, com azimute de 101°51´40,15” por 
uma distância de 19,45m até o vértice M10, de 
coordenadas N B.595.426,76m e E 571.614,28m; deste 
segue confrontando com ÁREA HABITADA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 116°03.42,38” por uma 
distância de 30,08m  até o vértice M11, de coordenadas N 
8.595.413.54m e E 571.641,30m, deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Nordeste, com azimute de 122°24'53,48" por uma 
distância de 2,67m até o vértice Ml2, de coordenadas N 
8.595.412,11m e E 571.643,56m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°25'18,42" por uma distância 
132,24m até o vértice M13, de coordenadas N 
8.595.3O0,48m e E 571.572,66m deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 121°15´59,71" por uma distância 
de 26,13m até o vértice M14, de coordenadas N 
8.595.278,39m e E 571.558,71m; deste segue 
confrontando com  RUA DA LAMA PRETA no quadrante 
Sudeste, com azimute de 212°17´49,56" por uma distância 
de 32,29m até o vértice M15, de coordenadas N 
8.595.251,10m e E 571.541,45m; deste segue 
confrontando com RUA DA LAMA PRETA no quadrante  
Sudeste, com azimute de 212°24´39,55" por uma distância 
de 37,62m  até o vértice M16. de coordenadas N 
8.595.219,33m e E 571.521,29m; deste segue 
confrontando com RUA JACARANDÁ no quadrante 
Sudoeste, com azimute de 289°31´35" por uma distância 
de 218,33m até o vértice M17, de coordenadas N 
8.595,292,31m e E 571.315,51m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 9°34'41,64" por uma distância 
de 8,94m até o vértice M18, de coordenadas N 
8.595.301,12m e E 571.317,00m; deste segue 
confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante 
Noroeste, com azimute de 1°54'53,21" por uma distância 
de até o vértice M19, de coordenadas N 8.595.337,56m e E 
571.318,22m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
DO M0CABO no quadrante Sudoeste com azimute de 
356°09'55,28" por um distância de 20,93m até o vértice 
M20, de coordenadas N 8.595.358,43m e E 571.316,82m; 
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deste segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO 
no quadrante Noroeste, com azimute de 0°35´05,76" por 
uma distância de 6,78m até o vértice M2O, de 
coordenadas N 8.595.365,22m e E 571.316,89m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO  MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de 1°11'42,94” por uma 
distância  de 12,67m até o vértice M22, de coordenadas N 
895.377,88m e E 571.317,15m; deste segue confrontando 
com RUA NOVA DO MOCABO no quadrante Noroeste, 
com azimute de 1°12'15,20" por uma distância de 18,04m 
até o vértice M23, de coordenadas N 8.595.395,85m e E 
571.318,79m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
D0 MOCABO no quadrante Noroeste, com azimute de 
10°03'40,95" por uma distância de 17,19m até o vértice 
M24, de coordenadas N 8.595.412,78m e E 571.321,79m; 
deste segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO 
no quadrante Noroeste, com azimute de 13°31'11,56" por 
uma distância de 56,46m até o vértice M25, de 
coordenadas N 8.595.467,67m e E 571.334,99m. deste 
segue confrontando com RUA NOVA D0 MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de 1°02´27,02” por uma 
distância de 17,29m em curva com raio de 40,00m até o 
vértice M26, de coordenadas N 8.595.484,95m e E 
571.335,30m; deste segue confrontando com RUA N0VA 
DO MOCABO no quadrante Sudoeste, com azimute de 
348°33´42,47" por uma distância de 14,76m até o vértice 
M27, de coordenadas N 8.595.499,42m e E 571.332,38m; 
deste segue confrontando com RUA  NOVA DO MOCABO 
no quadrante Sudoeste, com azimute de 347°01´51,46" 
por uma distância de 83,93m até o vértice M28, de 
coordenadas N 8.595.581,20m e E 571.313,54m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Sudoeste, com azimute de 351°40´08,83” por 
uma distância de 11,15m até o vértice M29, de 
coordenadas N 8.595.592,26m e E 571.312,12m; deste 
segue confrontando com RUA NOVA DO MOCABO no 
quadrante Noroeste, com azimute de l6°28'46,51" por uma 
distância de 88,82m em curva com raio de 110,00m até o 
vértice M30, de coordenadas N 8.595,677,43m e E 
571.337,12m; deste segue confrontando com RUA NOVA 
D0 MOCABO no quadrante Noroeste, com azimute 
40°17'24,17" por uma distância de 24,53m até o vértice 
M31, ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando 
assim o perímetro do polígono acima descrito com uma 
área superficial de 77.233.63m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central n° 39 
WGr tendo como Datum o SIRGAS2000. “Todos os 
azimutes e distâncias; área e perímetro foram calculados 
no plano de projeção UTM.” 

III – Documentação: o imóvel ao qual o loteamento será 
implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA através do 
instrumento de Compra e Venda registrado junto ao 
Cartório de Registro e Imóveis 2º Ofício da Comarca de 
Camaçari - BA, sob matricula 41.368 de 14 de agosto de 
2019.

	
IV - Características gerais do projeto: trata-se de um 
loteamento com predominância residencial, sujeito ao 
regime instituído nos termos da Lei Federal n°. 
6.766/1979, alterada pela Lei 9.785/1999 e Leis Municipais 
n° 913 de 03.09.2008 e n° 866 de 11.01.2008, composto de 

10 quadras residenciais, totalizando 212 Lotes 
uniresidenciais, áreas verdes, 01 área comercial 
(comércio e serviço), 02 área de uso misto, e mais 01 área 
destinada a Equipamentos Comunitários (área 
institucional), distribuídas segundo planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUR.

V - Distribuição das áreas: a área total do 
2 empreendimento é de 77.233,63 m (setenta e sete mil, 

duzentos e trinta e três metros e sessenta e três 
decímetros quadrados), onde 3.638,91m² (três mil 
seiscentos e trinta e oito metros e noventa e um decímetros 
quadrados) destina-se a faixa de domínio da linha de 
transmissão (CHESF), considerada área non aedificandi e 
Área Líquida com 73.594,72m² (setenta e tres mil 
quinhentos e noventa e quatro metros e setenta de dois 
decímetros quadrados), portanto o quadro geral de áreas 
fica assim distribuído:

a) Área Residencial com 36.377,43m² (trinta e seis mil 
trezentos e setenta e sete metros e sessenta e quarenta e 
três decímetros quadrados), equivalentes a 47,10% 
(quarenta e oito virgula setenta e sete por cento) da área 
total do empreendimento distribuída em 10 Quadras, 
totalizando 212 lotes uniresidenciais, conforme listagem a 
seguir: 
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com largura de 7,00m (sete) metros de pista de rolamento, 
cada, pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo. Os 
passeios terão 1,50m (um metros e cinquenta 
centímetros), sendo 1,20m (um metro e vinte centímetros) 
cimentado e 0,30m (trinta centímetros) em grama, de cada 
lado da rua e meio-fio padrão econômico, pavimentados 
em concreto.

CLAUSULA QUARTA- PARÂMETROS DE OCUPACAO 
E USO DO SOLO
Os parâmetros urbanísticos incidentes nos lotes deste 
loteamento são os previstos na legislação urbanística e 
ambiental vigente, para os usos indicados. Os lotes 
residenciais podem se ajustar aos usos conforme 
legislação vigente.

CLAUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração dos 
lotes e das áreas públicas, sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNÍCIPIO, observada a sua 
obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como as 
seguintes proibições:

a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
lote;

b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, 
em lotes que tenham os respectivos limites com rua culd' 
sac e lotes com mais de uma testada.

Paragrafo Único. Somente será liberado o alvará de 
habite-se para as unidades imobiliárias, cuja via de acesso 
aos lotes possua infraestrutura concluída.

CLAUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA
1. Sistema Viário: o sistema viário interno e de acesso a 
Área Institucional será implantado, exclusivamente pela 
PROPRIETÁRIA, com pavimentação de asfalto ou 
paralelepípedo, disposto sabre base de arenoso 
compactada;

2. Acesso: O melhoramento do sistema viário de acesso 
será executado, exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, 
com pavimentação em asfalto.

3. Passeios: os passeios lindeiros as áreas verdes e 
institucional serão executados pela PROPRIETÁRIA, com 
grama e piso cimentados, e em frente aos lotes 
residenciais serão executados pelos futuros 
PROPRIETÁRIOS DESSES LOTES, com observância à 
execução de rampas para acessibilidade de PDC, 
conforme NBR 9050/2004, revisada em 2020.

4. Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: A rede de energia elétrica e a 
i l um inação  púb l i ca  se rão  execu tadas  pe la  
PROPRIETARIA, conforme especificação e parâmetros 
estabelecidos pela Concessionária responsável, ficando a 
cargo de cada adquirente a ligação de energia em cada 
unidade imobiliária;

5. Rede de Abastecimento de Água: o sistema interno 

b) Área de Uso Misto com 4.099,18m² (quatro mil e 
noventa e nove virgula dezoito metros quadrados), 
equivalente a 5,31% (cinco vírgula trinta e um por cento) da 
área total do empreendimento, destinado ao uso misto.

² c) Área comercial com 1.856,06 m (um mil, oitocentos e 
cinquenta e seis metros quadrados e seis decímetros 
quadrados), correspondente a 2,40% (dois vírgula 
quarenta por cento) da área total do empreendimento, 
destinado ao uso comercial e serviço.

d) Áreas públicas, com 34.900,96m² (trinta e quatro mil, 
novecentos metros e noventa e seis decímetros 
quadrados), equivalente a 45,19% (quarenta e cinco 
vírgula dezenove por cento) da área total do 
empreendimento, compreendendo:

1. 2Área verde, com 14.771,04m  (quartorze mil, 
setecentos e setenta e um metros e quatro decímetros 
quadrados), equivalendo a 20,00% (vinte por cento) da 
área líquida do empreendimento;

2. Área institucional com 3.680,78 m² (três mil, seiscentos 
e oitenta metros e setenta e oito decímetros quadrados), 
equivalendo a 5,00% (cinco por cento) da área total do 
empreendimento.

3. Área de sistema viário (rua e passeios), com 12.860,23 
m² (doze mil, oitocentos e sessenta metros e vinte e tres 
decímetros quadrados), equivalendo a 16,65% (dezesseis 
virgula sessenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento;

4. Faixa de domínio da CHESF, com 3.638,91 m² (três mil, 
seiscentos e trinta e oito, metros quadrados e noventa e 
um decímetros quadrados), equivalente a 4,71% (quarto 
virgula setenta e um por cento) da área total do 
empreendimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO
O sistema viário interno e de acesso à Área Institucional 
será implantado pela PROPRIETÁRIA com largura de 
7,00m (sete) metros de pista de rolamento, pavimentadas 
em asfalto ou paralelepípedo. Os passeios terão 1,50m 
(um metros e cinquenta centímetros), sendo 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) cimentado e 0,30m (trinta 
centímetros) em grama, de cada lado da rua e meio-fio 
padrão econômico, pavimentados em concreto.

A Avenida de acesso ao loteamento, possui pista dupla, 
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de abastecimento de água potável será executado pela 
PROPRIETARIA, composto por derivação da rede de 
abastecimento público (EMBASA), conforme projeto 
especí f ico,  devidamente aprovado por  essa 
Concessionária e órgão ambiental competente;

6. Rede de esgotamento sanitário: o sistema interno de 
esgotamento sanitário do loteamento será executado pela 
PROPRIETÁRIA, será interligada a rede da própria 
Concessionária (Empresa Baiana de Saneamento - 
EMBASA) ,  dev idamente  aprovado por  essa 
Concessionária e pelo órgão ambiental competente;

7. Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluv ia l  será executada exclus ivamente pela 
PROPRIETÁRIA. O projeto será elaborado de acordo com 
normas e diretrizes técnicas vigentes e aprovado pela 
SEDUR.

8. Paisagismo: a área de praças identificada como “área 
de Lazer” será mantida com o mínimo de 80% (oitenta por 
cento) da área permeável e serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas, conforme 
projeto específico, aprovado pela SEDUR, garantindo-se a 

2proporção mínima de 01 (uma) árvore para cada 100,00m  
(cem metros quadrados) de área permeável. As espécies 
exóticas serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local. Os taludes e canteiros serão revestidos 
com grama natural ou outra variedade de vegetação 
rasteira, adequados ao tipo de solo, ventilação e ao clima 
local, conforme projeto aprovado pela SEDUR; 

9. Identificação das áreas públicas: 
a. A Área Institucional deverá estar devidamente 
delimitada com cerca de arrame e estacas de concreto ou 
madeira tratada;

b. As áreas verdes deverão ser urbanizadas, com 
tratamento paisagístico, resguardando as características 
do local e instalação de equipamentos urbanos, trilhas com 
piso acessível, iluminação pública, sendo que a vegetação 
composta de árvores de porte deverão ser devidamente 
sinalizadas com o nome científico e popular e deverão 
compor o projeto paisagístico aprovado nesta SEDUR.

CLAUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇAO
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, por solicitação justificada da 
PROPRIETÁRIA. As obras deverão iniciar no prazo 
máximo de 1 (um) ano contado da expedição da referida 
licença, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
I – A PROPRIETÁRIA, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a. Cumprir quanto disposto no presente instrumento;
b. Executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas Cláusulas Terceira e Sexta 

do presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade no prazo 
indicado na Cláusula Sétima;
c. Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente a matéria;
d. Responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente para o veículo coletor responsável 
pelo recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana municipal;
e. Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus e ocupação, com 
tratamento paisagístico, conforme aprovado na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e com as 
instalações dos equipamentos urbanos, conforme 
identificado na Cláusula Sexta do presente instrumento;
f. Promover a requalificação da área situada na Av. Rio 
Bandeira, onde localiza-se o chafariz, em um prazo de 30 
dias a partir da data de emissão do Alvará de Implantação 
do loteamento, contemplando projeto paisagístico e 
recuperação de equipamentos públicos, devendo o 
mesmo ser elaborado pela SEDUR.

II- O MUNICÍPIO obriga-se a:
a) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acorda e 
Compromisso;
b) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente;
c) Liberar os lotes caucionados, integral ou parcialmente, 
assim que cumprida, comprovadamente, disposições 
deste instrumento;
d) Observar, quando da aprovação de projetos de 
construção, reforma e ampliação bem como de emissão de 
alvará, se foram atendidas as exigências estabelecidas 
neste Termo e na Legislação Vigente.
e) Emitir o Alvará de Conclusão de Obras do Loteamento, 
após vistoria e confirmação da conclusão das obras de 
infraestrutura do Loteamento e cumprimento das 
contrapartidas estipuladas na Cláusula Oitava deste 
instrumento.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se: 
a) Realizar individualmente ou pela Associação de 
Proprietários de lotes e às suas expensas, a coleta de lixo 
domiciliar, colocando - o em depósitos internos de fácil 
acesso ao veículo municipal coletor, que recolherá os 
resíduos sob responsabilidade do Município.
b) Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a legislação 
ambiental e urbanística.
c) Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar início às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.

CLÁUSULA NONA – GARANTIAS 
Como garantia à plena execução das obras de 
infraestrutura do empreendimento, ficam caucionados ao 
Município a área de 13.068,27 m², correspondendo a 
30,87% da área de lotes, sendo os 01 (um) lote de uso 
misto e 72 (setenta e dois) lotes residenciais conforme 
descrito a seguir:
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CLÁUSULA DÉCIMA – REGISTRO DO LOTEAMENTO 
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento com as devidas doações das 
áreas verdes, área institucional e sistema viário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES  
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignados no presente instrumento, sujeitará a 
PROPRIETÁRIA, sem prejuízo de outras cominações, às 
sanções previstas na legislação.   

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

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-BA, 22 de setembro 2022.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PARQUE VILLE CAMAÇARI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

PROPRIETÁRIA

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
A APROVACAO DO EMPREENDIMENTO BUSCA VIDA 
SIDE CONCEPT - CONDOMÍNIO SINTONIA - 
FELICIDADE, NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
EMPREENDIMENTO BUSCA VIDA SIDE CONCEPT – 
CONDOMÍNIO SINTONIA - FELICIDADE, que entre si 
fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE CAMAÇARI, pessoa 
jurídica de Direito Público interno, com sede na Rua 
Francisco Drummond, Centro Administrativo, Camaçari, 
Bahia, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob n°. 14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 
100 da Lei Orgânica Municipal, neste ato representado 
pela Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente,  ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
através da competência delegada pelo Decreto Municipal 
de 02 de  Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Município em 04 de Janeiro de 2021, doravante 
denominado MUNICÍPIO e, do outro lado a Empresa, 
R I B E I R O  S A N T O S  E M P R E E N D I M E N T O S  

IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF sob n° 14.308.527/0001-92, com sede no 
Loteamento Hipólito Lima de Oliveira, s/n, Quadra F, Lotes 
08 e 09, CEP: 44.380-000, bairro Itapicuru, município de 
Cruz das Almas, Estado da Bahia, neste ato por meio do 
seu representante legal Sr. Cosme Ribeiro dos Santos 
Junior, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF/MF 
7 8 1 . 9 6 4 . 4 2 5 - 7 2 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
PROPRIETÁRIA, mediante as seguintes clausulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do Projeto 
Urbanístico do Empreendimento, denominado BUSCA 
VIDA SIDE CONCEPT – CONDOMÍNO SINTONIA - 
FELICIDADE, tendo em vista o constante no Processo 
Administrativo nº 2241.22.09.324.2022 de 04 de agosto de 
2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I - Localização: Área de terra desmembrada da 
Loteamento Busca Vida, Matricula 11.174, denominada 
Rua do Pesque e Pague, Gleba 12, Distrito de Abrantes, 
medindo 57.920,00m².

II - Características e Memorial Descritivo da área: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M01, de 
coordenadas N 8.579.120,14m e E 579.172,44m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Nordeste, com 
azimute de 160°16'54,00" por uma distância de 153,74m 
até o vertice M02, de coordenadas N 8.578.975,42m e E 
579.224,31m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Sudeste, com azimute de 250°13'38,18" por 
uma distância de 346,91m até o vertice M03, de 
coordenadas N 8.578.858,07m e E 578.897,85m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Sudoeste, com 
azimute de 340°25'06,27" por uma distância de 228,40m 
até o vertice M04, de coordenadas N 8.579.073,26m e E 
578.821,31m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Noroeste, com azimute de 70°31'45,13" por 
uma distância de 49,76m até o vertice M05, de 
coordenadas N 8.579.089,84m e E 578.868,22m; deste 
segue confrontando com  no quadrante Nordeste, com 
azimute de 160°05'33,56" por uma distância de 68,38m até 
o vertice M06, de coordenadas N 8.579.025,55m e E 
578.891,50m; deste segue confrontando com  no 
quadrante Noroeste, com azimute 71°23'27,33" por uma 
distância de 296,44m até o vertice M01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro, fechando um polígono com 
área de 57.920,00m². Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas ao Sistema Geodésico 
Brasileiro, e encontram se representadas no Sistema 
UTM, referenciadas ao Meridiano Central -39WGr/EGr, 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 

III – Documentação: o imóvel ao qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pela PROPRIETÁRIA 
através das Escrituras Públicas de Compra e Venda 
lavrada no Tabelionato do 1° Ofício de Registro de Imóveis 
de CAMAÇARI/Ba, a saber: matricula 13.252, Livro 2, 
Ficha 02F, de 03/09/2018, conforme Certidão expedida em 
21 de setembro de 2022 sob nº 118.202, com área de 
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20.758,00m²; matricula 10.601, Livro 2, Ficha 02F, de 
03/09/2018, conforme Certidão expedida em 21 de 
setembro de 2022 sob nº 118.204, com área de 
20.000,00m² e matricula 19.301, Livro 2, Ficha 02F, de 
03/09/2018, conforme Certidão expedida em 14 de 
outubro de 2021 sob nº 118.204, com área de 
17.162,00m². 

IV - Características gerais do projeto: Trata-se do 
projeto de implantação de 01 (um) condomínio residencial, 
sujeitos ao regime instituído nos termos da Lei Federal nº. 
4.591/1964 e Leis Municipais nº. 339, de 26 de dezembro 
de 1995, nº 913 de 03.09.2008 e nº 866 de 11.01.2008, 
totalizando 79 unidades residenciais, distribuídas segundo 
planta arquivada na Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR.

V - Distribuição das áreas: a área total do 
empreendimento é de 57.920,00m². (cinquenta e sete mil 
novecentos e vinte metros quadrados), assim distribuída:
1. Área do Condomínio Residencial Sintonia – 
Felicidade: 39.958,62 m²;
2. Área Reservada à via de Acesso: 5.951,07 m²;
3. Área Remanescente: 12.010,31 m².

A Área residencial do Condomínio Sintonia - Felicidade, 
com 39.958,62 m² (trinta e nove mil, novecentos e 
cinquenta e oito metros quadrados e sessenta e dois 
decímetros quadrados), fica assim distribuída:
a. Área de Preservação Permanente – APP, com 
7.808,10m² (sete mil, oitocentos e oito metros e dez 
decímetros quadrados);
b. Área Líquida do Condomínio – 32.150,52m² (trinta e 
dois mil, cento e cinquenta metros e cinquenta e dois 
decímetros quadrados);
c. Área privativa das unidades – 15.034,59m² (quinze 
mil, trinta e quarto metros e cinquenta e nove decímetros 
quadrados), onde estão inseridas 79 unidades 
residenciais do tipo casa térrea, com área construída de 
5.522,10m² (cinco mil, quinhentos e vinte e dois metros e 
dez decímetros quadrados), conforme descrição abaixo: 

a. Área de Sistema Viário – 10.049,83 m² (dez mil, 
quarenta e nove metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), divididos em: ruas com 5.951,07m², passeios 
com 2.176,20m², faixa de serviço dos passeios (áreas 
gramadas) e canteiros do sistema viário (áreas gramadas) 
com 1.835,49m²; estacionamento com 87,07m²,
b. Área verde / Lazer – 7.066,10m² (sete mil, sessenta e 
seis metros e dez decímetros quadrados), correspondente 
a 21,97% (vinte e um virgula noventa e sete por cento) da 
área líquida do condomínio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO
O sistema viário externo de acesso será implantado com 
largura de 7,00m (sete) metros de pista de rolamento, 
pavimentadas em asfalto ou piso de concreto articulado. 
Os passeios terão 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros), sendo 1,40m (um metro e quarenta 
centímetros) em cimentado e 1,00m (um metro) em grama, 
de cada lado da rua e meio-fio padrão econômico, 
pavimentados em concreto.
O sistema viário interno dos condomínios será implantado 
com largura de 7,00 (sete) metros de pista de rolamento, 
pavimentadas em asfalto ou piso de concreto articulado. 
Os passeios terão 2,40m (dois metros e quarenta 
centímetros), sendo 1,40m (um metro e quarenta 
centímetros) em cimentado e 1,00m (um metro) em grama, 
de cada lado da rua e meio-fio padrão econômico, 
pavimentados em concreto.  A via principal dos 
condomínios será em pista dupla e terá a largura de 5,00m 
(cinco metros), cada pista de rolamento e canteiro central 
de 5,00m (cinco metros), com passeios de 2,40m (dois 
metros e quarenta centímetros), sendo 1,40m (um metro e 
quarenta centímetros) em cimentado e 1,00m (um metro) 
em grama, de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, pavimentados em concreto

CLÁUSULA QUARTA - PARAMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO
I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância mínima dos limites das 
casas para as vias internas e edificações:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SINTONIA- FELICIDADE:

a) frente = 1,10m (um metros e dez centímetros);
b) laterais entre unidades = 1,50m (um metro e 

cinquenta centímetros);
c) fundos = 2,30m (dois metros e trinta centímetros).

II - Gabarito: 1 pavimento e altura máxima de 8m, 
referente ao projeto; 
III - Índice de ocupação (IO) do projeto: 0,14 para o 
Condomínio Residencial Sintonia;
IV - Índice de utilização (IU) do projeto: 0,14 para o 
Condomínio Residencial Sintonia;
V- Índice de permeabilidade (IP) do projeto: 0,70 para o 
Condomínio Residencial Sintonia.
OBS. Serão permitidas ampliações nas unidades 
residenciais desde que:
a. a área ocupada somando a ampliação não poderá 
ultrapassar a taxa de ocupação de 30% da área total do 
terreno privativo; 
b. a área construída somando a ampliação não poderá 
ultrapassar o índice de utilização de 0,50 em  relação a 
área total do terreno privativo;
c. a área permeável total do terreno privativo não poderá 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
03 de Outubro de 2022 - Ano XX
Nº 2003 - Página 08 de 13

ser inferior 70%; 
d. O gabarito de altura não ultrapasse 2 (dois) pavimentos, 
com altura máxima de 8,00m;
e. Para os adquirentes, que pretenderem aprovar projeto 
de reforma e ampliação, será permitido construir até o 
limite das áreas acima, mantendo-se assim o estabelecido 
pelo Código Urbanístico e Ambiental, lei municipal 
913/2008;
VI – Edículas: será permitida a construção de edículas 
exclusivamente térreas (um pavimento), obedecendo-se 
as seguintes determinações:
A edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 
qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 
da correspondente medida lateral ou de fundo da unidade;
quando encostar, em limites do fundo da unidade, deverá 
ter parede dupla.

CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas de uso comum, sem prévia e 
indispensável aprovação dos projetos pelo MUNÍCIPIO, 
observada a sua obediência aos parâmetros 
estabelecidos, bem como as seguintes proibições:
a. construção nas áreas de recuo frontal pré estabelecido, 
em qualquer unidade;
b. construção nas áreas de recuos laterais e de fundo, das 
unidades tenham os respectivos limites com rua culd' sac, 
unidades com mais de uma testada e nas áreas limítrofes 
com o alinhamento do condomínio.
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades imobiliárias, cuja via de acesso possua 
infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA - ESPECIFICAÇÕES E INFRA-
ESTRUTURA

I. Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exclusivamente pela PROPRIETÁRIA, com 
pavimentação de asfalto ou paralelepípedo, 
disposto sobre base de arenoso compactada;

II. Acesso: O melhoramento do sistema viário de 
acesso será executado, exclusivamente pelo 
PROPRIETÁRIO, com pavimentação em asfalto, 
passeios em grama e faixa de concreto, com 
observância a execução de rampas para 
acessibilidades de PCD, conforme NBR 9050 e 
arborização, devendo ser interligado a via 
projetada e já aprovada dos Condomínios  
Residenciais Harmonia e Alegria.

III. Passeios: os passeios serão executados pelos 
adquirentes dos lotes, em grama e faixa de 
concreto, com observância a execução de rampas 
para acessibilidades de PCD, conforme NBR 
9050. 

IV. Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: A rede de energia elétrica e a 
iluminação pública serão executadas pela 
PROPRIETARIA, conforme especificação e 
parâmetros estabelecidos pela Concessionaria 
responsável, ficando a cargo de cada adquirente a 
ligação de energia em cada unidade imobiliária;

V. Rede de abastecimento de água: o sistema 
interno de abastecimento de água potável será 
executado pela PROPRIETARIA, composto por 
derivação da rede de abastecimento público 
(EMBASA), conforme projeto especifico, 
devidamente aprovado por essa concessionaria e 
órgão ambiental competente;

VI. Rede de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do condomínio 
será executado pela PROPRIETÁRIA que será 
direcionado para um sistema de tratamento, 
composto de  Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e 
Valas de Infiltração.

VII. 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.

VIII. As edificações: serão executadas de acordo com 
as normas técnicas conforme memorial descritivo 
em anexo, parte integrante deste processo;

IX. Fechamento: o fechamento do empreendimento 
será feito em todo o perímetro da poligonal do 
condomínio com mourões de eucalipto, com tela 
com pintura eletrostática, com altura de 2,10m 
(dois metros e dez centímetros).

X. Paisagismo: As áreas de lazer, taludes e áreas 
verdes internas dos condomínios, serão plantadas 
com grama natural conforme projeto paisagístico 
apresentado e aprovado na SEDUR. Serão 
plantadas mudas de árvores de espécies nativas 
ou adaptadas, na proporção mínima de 01 (uma) 
árvore para cada 100,00m2 do total das áreas 
verdes e de lazer, conforme projeto paisagístico 
específico, aprovado pela SEDUR. As espécies 
exóticas serão toleradas apenas quando 
adaptadas ao ecossistema local. Os taludes serão 
revestidos com grama natural ou outra variedade 
de vegetação rasteira, adequados ao tipo de solo, 
ventilação e ao clima local. 

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇAO
O prazo para conclusão das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento, sendo prorrogável por mais 12 (doze) 
meses, por uma única vez, sob pena de, não o fazendo, ser 
o empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

C L Á U S U L A  O I TAVA  –  O B R I G A Ç Õ E S  E  
CONTRAPARTIDAS
A PROPRIETARIA, por si, seus representantes, herdeiros 
e sucessores a qualquer título, obriga-se a: 

a. Cumprir o quanto disposto no presente 
instrumento;

b. Executar todas a obras relacionadas, conforme 
projetos aprovados de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas do 
presente Termo de Acordo e Compromisso, as 
suas expensas e sob a sua exclusiva 
responsabilidade, no prazo indicado na Clausula 
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Sétima;
c. Fazer constar dos instrumentos de alienação das 

unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente 
a legislação pertinente a matéria;

d. Responsabilizar-se pela construção de depósitos 
de lixo dispostos internamente, ao longo do 
empreendimento, com o devido acesso para o 
veículo coletor responsável pelo recolhimento do 
lixo, de acordo com a viabilidade da empresa 
responsável pela limpeza urbana municipal;

e. Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a 
alienação de qualquer uma das unidades 
residenciais;

f. Promover a requalificação da área localizada na 
entrada principal da Aldeia Hippie de Arembepe, 
com pórtico (tipo portal) na entrada e uma ponte 
suspensa para pedestres, em um prazo de 30 
(trinta) dias a partir da emissão do Alvará de 
Construção do condomínio, compreendendo o 
projeto paisagístico e melhorias na região, 
devendo o mesmo ser elaborado pela SEDUR 
através do Programa REFLORA, aprovado 
através do Decreto Municipal 7679/2022;

g. Doar e instalar na poligonal do Parque Natural das 
Dunas de Abrantes e Jauá, em local específico a 
ser definido por esta SEDUR, em um prazo de 30 
(trinta) dias a partir da emissão do Alvará de 
Construção do condomínio, 150,00m (cento e 
cinquenta metros) de alambrado, com a seguinte 
especificação: tela revestida PVC verde malha 2 
½” e fio 14 com estrutura em tubo galvanizado 
38,00mm e tubo de 25,00mm, H = 1,80m. 

II - O MUNICÍPIO obriga-se a:
1. Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 

Compromisso;
2. Intervir pelos instrumentos próprios, para o 

cumprimento da legislação vigente;
3. Observar, quando da aprovação de projetos de 

construção, reforma e ampliação bem como de 
emissão de alvará, se foram atendidas as 
exigências estabelecidas neste Termo e na 
Legislação Vigente.

III – Os futuros adquirentes das unidades obrigam-se: 
1. Realizar individualmente ou pela Associação de 

Proprietários de unidades e às suas expensas, a 
coleta de lixo domiciliar, colocando-o em depósitos 
internos de fácil acesso ao veículo municipal coletor, 
que recolherá os resíduos sob responsabilidade do 
Município.

2. Respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange a 
legislação ambiental e urbanística.

3. Apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de reforma ou 
ampliação, só podendo dar início às respectivas 
obras ,  após  o  receb imento  do  a lva rá  
correspondente.

C L Á U S U L A  N O N 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 de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa ao 
registro do empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 PRIMEIRA – FORO
O foro deste ajuste é o da Comarca de Camaçari, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.
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-BA, 27 de setembro de 2022.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
MUNICÍPIO

RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA

POR COSME RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
PROCURADOR

RESOLUÇÃO Nº 096/2022
DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº 7749 de 20 de 
abril de 2022 e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de concurso

RESOLVE

Art. 1º - Encaminhar para publicação na imprensa oficial 
os extratos da homologação e do contrato do proponente 
credenciado no Edital de Credenciamento.

Publique-se e cumpra-se. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC

 
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo



Segunda-feira
03 de Outubro de 2022 - Ano XX
Nº 2003 - Página 10 de 13

CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física LUCILENE 
D O S  S A N T O S  S A N T A N A ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 06/09/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº  0340/2022. CONTRATADO: LUCILENE 
DOS SANTOS SANTANA. Credenciamento 001/2021. 
Objeto: Credenciamento para fins de eventual e futura 
contratação de serviços artísticos e culturais visando a 
realização de programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados pela Secretaria 
de Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
valor do contrato é de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos  
reais). Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; 
Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  06/09/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física VALDECI 
C O R R E I A  G U I M A R Ã E S ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 20/09/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº  0353/2022. CONTRATADO: SAMUEL 
JORGE SANTOS SILVA. Credenciamento 001/2021. 
Objeto: Credenciamento para fins de eventual e futura 
contratação de serviços artísticos e culturais visando a 
realização de programação em equipamentos e espaços 
públicos, bem como em eventos realizados pela Secretaria 
de Cultura e pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O 
valor do contrato é de R$4.020,00 (quatro mil e vinte 
reais). Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; 
Elemento de Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  20/09/2022. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

  RESOLUÇÃO Nº 097/2022
DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto de nº 7749 de 20 de 
abril de 2022 e

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do presente edital de concurso

RESOLVE

Art. 1º - Encaminhar para publicação na imprensa oficial 
os extratos da homologação e do contrato do proponente 
credenciado no Edital de Credenciamento.

Publique-se e cumpra-se. 

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE DA CEASC

 
HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física BLENDA 
DA SILVA DE SOUZA, através do CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: Credenciamento para 
fins de eventual e futura contratação de serviços artísticos 
e culturais visando a realização de programação em 
equipamentos e espaços públicos, bem como em eventos 
realizados pela Secretaria de Cultura e pela Prefeitura 
Municipal de Camaçari. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 
22/09/2022. MÁRCIA NORMANDO TUDE.

CONTRATO Nº  0357/2022. CONTRATADO: BLENDA 
DA SILVA DE SOUZA. Credenciamento 001/2021. Objeto: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. O valor do contrato 
é de R$ 4.020,00  (quatro  mil  e vinte reais). Dotação 
orçamentária: Projeto/Atividade: 2025; Elemento de 
Despesa: 33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 22/09/2022. MÁRCIA NORMANDO TUDE. 
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 
- A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
homologa o credenciamento da pessoa física 
LINDINALVA COSMA DOS SANTOS, através do 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento para fins de eventual e futura contratação 
de serviços artísticos e culturais visando a realização de 
programação em equipamentos e espaços públicos, bem 
como em eventos realizados pela Secretaria de Cultura e 
pela Prefeitura Municipal de Camaçari. DATA DE 
HOMOLOGAÇÃO: 06/09/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº  0343/2022. CONTRATADO: 
LINDINALVA COSMA DOS SANTOS. Credenciamento 
001/2021. Objeto: Credenciamento para fins de eventual e 
futura contratação de serviços artísticos e culturais 
visando a realização de programação em equipamentos e 
espaços públicos, bem como em eventos realizados pela 
Secretaria de Cultura e pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari. O valor do contrato é de R$ 4.350,00 (quatro 
mil trezentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
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33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  06/09/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

RETI RATIFICAÇÃO

A COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA 
SECRETARIA DE CULTURA – CEASC, no uso de suas 
atribuições, publica a seguinte RETI RATIFICAÇÃO junto 
ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, 
CIDADE CULTURAL, referente: a resolução 025/2022, 
publicada em 11/05/2022 na edição nº 1906; a 
resolução 027/2022, publicada em 20/05/2022 na 
edição nº 1913; a resolução 032/2022, publicada em 
27/05/2022 na edição nº 1918; a resolução 089/2022, 
publicada 08/09/2022 na edição nº 1987 para nelas fazer 
retificar:

1. NO ANEXO ÚNICO.

ONDE SE LÊ:

	 TAMARA SANTOS REIS

LEIA-SE:

	 TAMARA SANTOS DE JESUS

Camaçari-BA, 29 de Setembro de 2022

RICARDO ALEXANDRE DE LIMA SANTANA
VICE-PRESIDENTE CEASC

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
APOSTILAMENTO Nº 002/2022 CONTRATO 
N°0386/2020 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
ENGENHARIA E TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO 
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA 
BACIA DO RIO CAMAÇARI – FASE 1, INTEGRANTE DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – PAC 2, (TC 350.977-
09/2011), NOS TRECHOS DENOMINADOS DE 
3,4,5,8,9,10 E 11 DO RIO CAMAÇARI E 13.3 DO RIO 
PEDREIRAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE 
CAMAÇARI – BAHIA.

Contratante :  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
C A M A Ç A R I ,  i n s c r i t a  n o  C N P J / M F  s o b  o  
n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. Francisco 
Drummond, s/n, CEP 42.800-970, Centro – Camaçari – 
Bahia, neste ato representado pela Secretária de 
Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06
Contratada: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 
C.N.P.J/MF: 18.150.794/0001-35 

Pelo presente Termo fica RETI-RATIFICADO o Termo de 

Apostilamento nº 002/2022, publicado no Diário Oficial do 
Município n.º 1934, de 22 de julho de 2022, em razão do  
equívoco na utilização do índice INCC para o cálculo de 
reajuste, quando o contrato especifica o índice INPC, a saber:

Onde se lê:
Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INCC - Índice Nacional da Construção Civil;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 14/01/2021 a 14/01//2022 em 24,38% (vinte 
quatro vírgula trinta e oito por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre janeiro/2020, mês da 
proposta e janeiro/2022, conforme cláusula terceira, 
parágrafo primeiro do referido contrato.

	

Leia-se:
Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 14/01/2021 a 14/01//2022 em 16,72% 
(dezesseis vírgula setenta e dois por cento), conforme 
variação do índice INPC previsto em contrato, entre 
janeiro/2020, mês da proposta e janeiro/2022, conforme 
cláusula terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, não 
modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 16 de setembro de 2022.

 JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO TERMO DE 
APOSTILAMENTO Nº 002/2021 CONTRATO 
N°0386/2020 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE 
ENGENHARIA E TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO 
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA NA 
BACIA DO RIO CAMAÇARI – FASE 1, INTEGRANTE DO 
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES – PAC 2, (TC 350.977-
09/2011), NOS TRECHOS DENOMINADOS DE 
3,4,5,8,9,10 E 11 DO RIO CAMAÇARI E 13.3 DO RIO 
PEDREIRAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE 
CAMAÇARI – BAHIA.

Contratante :  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
C A M A Ç A R I ,  i n s c r i t a  n o  C N P J / M F  s o b  o  
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n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. Francisco 
Drummond, s/n, CEP 42.800-970, Centro – Camaçari – 
Bahia, neste ato representado pela Secretária de 
Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – 
RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06
Contratada: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 
C.N.P.J/MF: 18.150.794/0001-35 

Pelo presente Termo fica RETI-RATIFICADO o Termo de 
Apostilamento nº 002/2021, publicado no Diário Oficial do 
Município n.º 1728, de 13 de agosto de 2021, em razão do  
equívoco na utilização do índice INCC para o cálculo de 
reajuste, quando o contrato especifica o índice INPC, a 
saber:

Onde se lê:
Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INCC - Índice Nacional da Construção Civil;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, referente ao período 
aquisitivo de 14/01/2020 a 14/01//2021 em 9,39% (nove 
vírgula trinta e nove por cento), conforme variação do 
índice INCC previsto em contrato, entre janeiro/2020, mês 
da proposta e janeiro/2021, conforme cláusula terceira, 
parágrafo primeiro do referido contrato.

Leia-se:
Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, previsto 
no instrumento convocatório e contrato, referente ao 
período aquisitivo de 14/01/2020 a 14/01//2021 em 5,53% 
(cinco vírgula cinquenta e três por cento), conforme 
variação do índice INCC previsto em contrato, entre 
janeiro/2020, mês da proposta e janeiro/2021, conforme 
cláusula terceira, parágrafo primeiro do referido contrato.

Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário, 
não modificadas por este Instrumento.

Camaçari-BA, 16 de setembro de 2022.

	JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0187/2022 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL – AVISO DE ABERTURA. Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
17/10/2022 a partir das 08h00min; Abertura: 
18/10/2022, às 08h30min; Disputa: 18/10/2022, 
à s  1 1 h 0 0 m i n .  ( H o r á r i o  B r a s í l i a )  
Edital/Informações: . www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº:965605. Tel.: (71) 3621-6776/6655 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO N.º 0175/2022(ELETRÔNICO) – 
COMPEL - A Comissão Central Permanente de 
Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto 
Municipal n.º 7.751/2022, torna publico, para 
conhecimento dos interessados, que em virtude do 
pedido de impugnação e questionamentos, 
realizados por empresas interessadas em 
participar do certame e por não haver tempo hábil 
para resposta, ficam SUSPENSAS as sessões 
para o Acolhimento: 03/10/2022 a partir das 
08h00min; Abertura: 03/10/2022, às 10h00min e 
Disputa: 03/10/2022, às 11h00min do PREGÃO 
N.º 0175/2022(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em equipamentos médicos hospitalares 
de pronto atendimento com reposição de 
acessórios, ou peças, de acordo com as 
especificações e obrigações constantes no Termo 
de Referencia.
. Informaremos a nova data oportunamente. 
Camaçari, 30 de setembro de 2022. Monique de 
Jesus Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.
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