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DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR KARLA TATIANA LEAL LIMEIRA, para o cargo 
de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria de Relações Institucionais – SERIN, em 02 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR MILENA PAIXAO SILVA, para o cargo de 
Assessor Especial do Executivo, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV, em 02 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR ALMIR DOS REIS GARCIA, para o cargo de 
Assistente de Secretário, símbolo GES I-B, da estrutura da 

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR LUANNA LIMA DE HOLANDA CAVALCANTI, 
para o cargo de Coordenador, símbolo GES II, da estrutura 
da Secretaria do Governo - SEGOV, em 01 de agosto de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal 
nº. 1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER a servidora VERONICA MARIA BISPO 
DA SILVA, cadastro n°. 62825, 30% (trinta por cento) 
sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação 
por Gerenciamento e Assessoramento, para 
assessoramento a Astec - Auditoria SUS, da estrutura 
da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 01 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 2022.            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Secretaria do Governo - SEGOV, em 02 de agosto de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR FLAVIANE DE MELO TEIXEIRA, para o cargo 
de Assessor Especial do Executivo, símbolo GES I-B, da 
estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV, em 02 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR DOMINGOS DUARTE ARAUJO, para o cargo 
de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da estrutura da 
Secretaria Serviços Públicos - SESP, em 08 de agosto de 
2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 11 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR JOAO BATISTA SOUZA FALCK JUNIOR, para 
o cargo de Assessor Técnico I, símbolo GES II, da 
estrutura da Secretaria da Educação – SEDUC, em 11 de 
agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 11 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica 
do Município, resolve:

NOMEAR BIANCA SANTOS SANTANA, para o cargo de 
Coordenador, símbolo GES II, da estrutura da Secretaria 
da Infraestrutura – SEINFRA, em 19 de agosto de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE AGOSTO DE 2022.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 1746/2022
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal nº 
1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 1522 de 
28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 003/2017, 
Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro de 2019 e 
Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 2020,              

 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 7/2022, 
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RESOLVE
 
REVOGAR a portaria nº 1721/2022, publicada no D.O.M. 
nº 2043/2022 de 02 de dezembro de 2022, que concedeu 
licença prêmio ao (a) servidor (a) CLÁUDIA SILVA 
OLIVEIRA ALVES, matricula 62422, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Odontólogo, lotado (a) 
na Secretaria da Saúde - SESAU, Licença Prêmio 
referente ao quinquênio aquisitivo de 02/05/2011 a 
01/05/2016, pelos períodos fracionados de 02 (dois) 

meses, a partir de 01 de dezembro de 2022 e 01 (um) mês, 
a partir de 01 de Junho de 2023.  

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 06 DE DEZEMBRO 
DE 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAÚDE

EDITAL DE CITAÇÃO

A COMISSÃO PROCESSANTE instituída pelo Decreto de 
10 de Maio de 2021, expedido pelo Secretário da 
Administração, publicado no DOM n° 1723, de 06 de 
Agosto de 2021, p.04.

RESOLVE

1 – CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora ANDREA 
BORGES DOS REIS SILVA, matrícula n° 8511, 
Professora, lotada na Secretaria de Educação - SEDUC, 
que se acha em lugar incerto e não sabido, para, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da data de publicação deste 
ato, apresentar defesa escrita nos autos do Processo de 
Apuração de Fatos n° 00644.21.01.570.2018, a que 
responde perante esta Comissão, sediada no 1° andar, da 
Secretaria da Administração – SECAD, localizada na Rua 
Francisco Drummond, s/n°, Centro Administrativo de 
Camaçari, CEP 42.800-000, Prédio Azul, Camaçari-Ba.

2 – Fica, ainda, a mesma notificada de que, convocada 
pelo presente EDITAL, se não comparecer, pelo prazo de 
15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os trabalhos da 
presente Comissão seguirão sem a sua presença.

3 – Publique-se.

Camaçari-BA, 12 de dezembro de 2022.

SARA DE ANDRADE SANTOS
MEMBRO – PRESIDENTE

MATRÍCULA Nº 60559

JANETE DA SILVA FREITAS
MEMBRO

MATRÍCULA Nº 60749

RESOLUÇÃO Nº 193/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 01/12/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso Voluntário nº 078/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 01061/2022, 
tendo como Recorrente VILMA MASCARENHAS ALVES, 
DECIDIU, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao 
recurso voluntário para REFORMAR a decisão da Junta de 
Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 02 de dezembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 194/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 01/12/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 188/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 2010/2022, tendo 
como Recorrente a Junta de Julgamento de Processos 
Fiscais e Recorrido BRIDGESTONE FIRESTONE DO 
BRASIL IND. E COM. LTDA, DECIDIU, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício para MANTER a 
decisão da Junta de Julgamento de Processos Fiscais.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.

Camaçari-BA, 02 de dezembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 195/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 01/12/2022, 
ao apreciar os autos do Recurso de Ofício nº 137/2022, 
vinculado ao Auto de Infração nº 5656/2022, tendo como 
Recorrente a Junta de Julgamento de Processos Fiscais e 
R e c o r r i d o  A Z I N U N E S  C O N S T R U Ç Õ E S  
INCORPORAÇÕES LTDA ME, DECIDIU, por  
unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de ofício 
para CANCELAR o Auto de Infração.
O inteiro teor da decisão estará disponível durante o prazo 
de 30 (trinta) dias no Serviço de Administração do 
Conselho, a contar da publicação do presente.
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CONSIDERANDO a necessidade de uma nova 
composição dos membros do Conselho municipal de 
saúde;

RESOLVE

Art. 1º Designar membros para composição da Comissão 
de Eleição das representações do Conselho Municipal de 
saúde, sob a presidência da primeira, sendo eles:
1. Ionara dos Santos Barreto – Conselheira de saúde 
representante dos usuários;
2. Edenivaldo Mendes da Anunciação - Conselheiro de 
saúde representantes dos usuários;
3. Maria José dos Santos Souza- Conselheira de saúde 
representante dos usuários;
4. Hosana Alves da Rocha – servidora da SESAU, indicada 
para representação da gestão.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Camaçari-BA, 07 de Dezembro de 2022.

PAULO CEZAR SOUZA COSTA
PRESIDENTE DO CMS

Homologo a resolução N 006/2022 DE 07 DE DEZEMBRO 
DE 2022

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAÇARI – 
BIENIO 2023/2024

A Comissão do Processo Eleitoral designado pelo 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari publica o 
presente EDITAL com o objetivo de regulamentar e realizar 
a eleição da representação das entidades e dos 
movimentos sociais dos usuários do Sistema Único da 
Saúde, das entidades de profissionais e trabalhadores de 
saúde, bem como a indicação dos representantes do 
governo e das entidades prestadoras de serviços de saúde 
no Conselho Municipal de Saúde de Camaçari, nos termos 
da Resolução 006/2022, do Conselho Municipal de Saúde 
e na Lei Municipal nº 1.086/2010.

DOS OBJETIVOS 

Art. 1°. Regulamentar o processo eleitoral para os 
conselheiros municipais de saúde para o mandato do 
período de 2023 a 2024.

Art. 2°. A função de Conselheiro Municipal de Saúde não é 
remunerada, sendo considerada de relevante interesse 
público. 

Art. 3°. As eleições do Conselho Municipal de Saúde 
reger-se-ão a partir da publicação deste edital com ampla 
divulgação na imprensa oficial do município.

Camaçari-BA, 02 de dezembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 196/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, 
reunido em sessão ordinária realizada no dia 01/12/2022, 
ao apreciar os autos Recurso Voluntário nº 066/2022, 
vinculado ao Processo Administrativo nº 02032/2022, 
tendo como Recorrente HORÁCIO RAIMUNDO DE 
SENNA PIRES, DECIDIU, por unanimidade, DAR 
PROVIMENTO ao recurso voluntário para REFORMAR a 
decisão da Junta de Julgamento de Processos Fiscais.

Camaçari-BA, 02 de dezembro de 2022.

CLÍVIO MARCOS PINHEIRO SADY
PRESIDENTE

ATO NULO

P R O C E S S O  A D M I N I S T R A T I V O  N º  
00878.21.01.570.2018
PARTE INTERESSADA: FRANCISCO CARLOS 
FRANCO REIS

Torna-se NULO, e, por conseguinte, sem efeito jurídico, a 
NOTIFICAÇÃO formalizada pelo Processo Administrativo 
nº 00878.21.01.570.2018, em desfavor do Sr. 
FRANCISCO CARLOS FRANCO REIS, publicada no 
Diário Oficial do Município, em 22 de novembro de 2022, 
edição nº 2035, página 6 de 16.
 
Camaçari-BA, em 13 de dezembro de 2022. 

GEISA SILVA NASCIMENTO COELHO
COORDENADORIA DE DÍVIDA ATIVA

RESOLUÇÃO N 006/2022
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a designação da Comissão 
de Eleição das Representações para 
novo mandato do Conselho Municipal de 
Saúde.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 
1.086/2010;
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DA REPRESENTAÇÂO 

Art. 4º. A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo 
de direção ou de confiança na gestão municipal, ou como 
prestador de serviços de saúde não pode ser 
representante dos (as) usuários (as) ou de trabalhadores 
(as). 

DOS ELEGÍVEIS 

Art. 5°. Serão elegíveis:
I. Representantes de Entidades de Usuários 
legalmente constituídas no município; 
II. Representantes de Entidades dos Trabalhadores 
no Serviço de Saúde Pública do Município, com 
vínculo ativo;  
III. Representantes dos prestadores de serviço 
privados credenciados ao SUS no município. 

DAS VAGAS 

Art. 6°. As 20 vagas, todas com suplência, serão 
distribuídas da seguinte forma: 

a) 50% de entidades de representação municipal de 
usuários, sendo 10 vagas com suplência; 
b) 25% de entidades de representação dos 
trabalhadores na saúde, sendo 05 vagas com 
suplência; 
c) 25% de representação de governo municipal e 
prestadores de serviços públicos e/ou privados, 
sendo 05 vagas, com suplência.

 I – Representantes do Governo e Prestadores de 
Serviços de Saúde: 
a) um representante da Secretaria da Saúde do 
Município, com suplência; 
b) um representante da Secretária da Educação do 
Município, com suplência; 
c )  um represen tan te  da  Secre tá r ia  de  
Desenvolvimento Social do Município, com 
suplência. 
d) um representante de prestador de serviço público, 
com suplência; 
e) um representante de prestador de serviço privado, 
com suplência. 

II- Trabalhadores em Saúde: 
a) um representante de entidade congregadas em 
Sindicatos e/ou Federações, com suplência; 
b) quatro representantes de conselhos de classe 
e/ou demais associações profissionais, com 
suplência. 

III - Usuários:
a) dois representantes do Fórum de Entidades 
Religiosas, com suplência; 
b) um representante de movimento social e popular 
organizado, com suplência; 
c) três representantes das organizações de 
moradores, com suplência;
d) um representante do Fórum de Entidades de 
Patologias, com suplência; 

e) dois representantes de entidades de Pessoas com 
Deficiências, com suplência;
 f) um representante de entidades Congregadas em 
Centrais e Federações de Trabalhadores urbanos e 
rurais, com suplência.

Parágrafo Único. Em caso de vacância das 
representações definidas, a comissão de eleição fará 
consulta ao Ministério Público para suprir as vagas 
ofertadas neste Edital. 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL

DAS INSCRIÇÕES

Art. 7°. Cada entidade que queira participar do processo 
eletivo deverá protocolar junto à Conselho Municipal de 
Saúde de Camaçari, através/ou pelo seu representante 
legal, ficha de inscrição, na sede do conselho, situado a rua 
Eixo Urbano Central – Edifício Mont Blanc – sala 306, 
Centro – Camaçari – Ba. 

§ 1º. O período de inscrição dos candidatos será 
de 02/01/2023 à 10/01/2023 no horário das 09:00  
às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, com a 
isenção do recolhimento de qualquer taxa.

§ 2º. Na Ficha de inscrição fornecida pelo 
conselho em 02 vias, uma de arquivo e outra do 
candidato deverá constar os dados cadastrais dos 
indicados conforme requerimento.

§ 3º. A ficha deverá conter como anexos cópias 
autenticadas ou com apresentação do respectivo 
documento original
a) estatuto da entidade ou contrato social 
devidamente registrado em cartório. 
b) ata de eleição da diretoria com o mandato em 
vigor. 
c) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com situação 
cadastral ativa e regularizada. 
d) comprovação de endereço. 
e) copia do RG e CPF do representante Legal. 
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§ 4º Relatório de Atividade das Entidades 
Representantes de Usuários;

§ 5º Em caso de indicação para representação nos 
seguimentos usuários ou trabalhadores que seja   
funcionário público de confiança, (livre nomeação 
e exoneração) ou funcionários de órgãos e 
entidades da rede contratada ou conveniada ao 
SUS, a mesma terá que indicar outro 
representante sob pena te a inscrição indeferida 

Art. 8°. A Comissão Eleitoral promoverá o deferimento das 
inscrições somente daqueles candidatos cuja entidade 
preencher os requisitos presentes no Art. 7º.

 Art. 9°. A Comissão Eleitoral divulgará o deferimento das 
inscrições das Entidades até 2 (dois) dias úteis após o 
término do período das inscrições.

Art. 10.Os nomes dos candidatos cujas inscrições forem 
indeferidas pela Comissão Eleitoral estarão disponíveis na 
sala do Conselho Municipal de Saúde e no mural de 
publicações da secretaria de saúde de Camaçari para 
possíveis recursos. 

DA DIVULGAÇÃO

Art. 11. Caberá à Comissão Eleitoral a divulgação da lista 
das entidades que se inscreveram conforme previsto no 
Edital, ao conselho municipal de saúde com no mínimo 
sete dias de antecedência do pleito.

Parágrafo único - A lista com os nomes das 
entidades deverá ser afixada em local visível e de 
amplo acesso à população.

 DA ELEIÇÃO 

Art. 12. As eleições serão realizadas no dia 26 de janeiro 
de 2023, no período das 09:00 às 16:00 horas, a rua Eixo 
Urbano Central – Edificio MontBlac – sala 306, Centro – 
Camaçari – Ba. (sede do Conselho Municipal de 
Camaçari). 

Parágrafo único. A eleição será por voto secreto, 
expressado através de cédula com o número e 
nome das entidades. 

Art. 13. Antes do início da votação, a urna será conferida, 
obrigatoriamente, pela Mesa Receptora de Votos e pelos 
fiscais. 

Art. 14. A Cédula de Votação será rubricada por, no 
mínimo, 02 (dois) membros da Mesa Receptora de Votos. 

Art. 15. Cada eleitor antes de receber a cédula do mesário 
deverá apresentar documento de identidade oficial com 
foto e carta de representação da respectiva Entidade 
Representativa

Art. 16. O eleitor preencherá seu voto em local secreto e 
depositará sua cédula em uma urna colocada na Mesa 
Receptora de Votos, podendo votar apenas um candidato, 
de acordo com seu segmento.

DA FORMADE VOTAÇÃO

Art. 17. A votação será feita por segmento das Entidades 
inscritas no processo de eleição da seguinte forma: 

I. Os representantes do segmento de usuários do 
SUS votam, apenas nessa categoria; 
II. Os  represen tan tes  do  segmento  dos  
trabalhadores na Saúde Pública do Município votam 
apenas em sua categoria;
III. Os representantes do segmento dos 
prestadores de serviços credenciados aos SUS 
votam, da mesma forma, apenas em sua categoria.

Art. 18. Problemas surgidos durante o processo de 
votação serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 19. Os casos omissos referentes ao processo 
eleitoral, não previstos neste edital, ou dúvidas 
provenientes de sua interpretação serão decididos pela 
Comissão Eleitoral, que estará presente durante todo o 
tempo da realização da eleição. 

Art. 20. A votação e a apuração dos votos poderão ser 
acompanhadas e fiscalizadas por indicados pelos 
segmentos, desde que os seus nomes sejam 
encaminhados à Comissão Eleitoral até três dias antes da 
realização da eleição, respeitando o limite do espaço físico 
do local da votação.

Art. 21. Após o encerramento da votação, o secretário da 
Comissão Eleitoral deverá lavrar a Ata da Eleição que 
constará as ocorrências do dia.  A Ata da Eleição, uma vez 
lavrada, lida e aprovada, será assinada pelo Coordenador 
da Mesa e pelo Secretário. 

Parágrafo único. Em caso de o número de 
candidatos ser igual ou inferior ao número de vagas 
nos seus respectivos segmentos. As Entidades  
presentes serão declaradas eleitas.

DA APURAÇÃO 

Art. 22. O processo de apuração dos votos será feito logo 
após o término do processo de votação. 

Art. 23. Em caso de empate na votação, será aclamado 
vencedor:

I. No caso das entidades de usuários a que 
contar com maior tempo de constituição, 
comprovado por meio legal de registro;  
II. No caso dos trabalhadores da saúde, a 
entidade com maior tempo de constituição, 
comprovado por meio legal de registro; 
III. No caso dos prestadores de serviço do 
SUS, o que contar com maior tempo de serviços 
prestados. 

DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS E DOS PEDIDOS 
DE IMPUGNAÇÃO 

Art. 24. Após o processo de apuração, as entidades mais 
votadas, dentro dos respectivos segmentos, serão 
proclamadas entidades eleitas. 
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Art. 25. O prazo de impugnação de qualquer ato do 
Processo Eletivo será de 2 (dois) dias úteis. 

Art. 26. Caso seja impugnada a indicação de quaisquer 
entidades ou movimento social será desclassificado do 
processo eleitoral, devendo ser proclamado o 
representante da entidade subseqüente de acordo com a 
quantidade de votos. 

Art. 27. Caso não haja qualquer tipo de impugnação no 
período supracitado, a Comissão Eleitoral encaminhará 
por escrito, ao Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde, os nomes dos representantes eleitos para 
Conselheiros e os nomes dos seus respectivos suplentes.

Art. 28. Na primeira reunião ordinária de janeiro, 
acontecerá à eleição da mesa diretora do conselho, com 
votação secreta, com inscrições dos respectivos cargos da 
mesa diretora a sabe, Presidente, Vice-Presidente e 
Secretário após eleição o presidente do Conselho 
Municipal solicitará ao chefe do executivo a nomeação dos 
conselheiros eleitos, por meio de ato formal. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.

Camaçari-BA, 07 de dezembro de 2022.

PAULO CEZAR SOUZA COSTA
PRESIDENTE DO CMS

ANEXO I
MODELO DA FICHA DE INSCRIÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2023/2024

SEGUIMENTO: USUÁRIOS (     )
TRABALHADORES (     )    PRESTADORES (     )

NUMERO DE INSCRIÇÃO :___________  

DATA DA INSCRIÇÃO:________________

NOME DA ENTIDADE:___________________________

ENDEREÇO:__________________________________

TEL: __________________ CNPJ: _________________

PRESIDENTE:_________________________________

EMAIL:_______________________________________

RG:__________________ CPF:___________________

_____________________________________________
ASSINATURA DO PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO

DADOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PARA 
PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO

NOME:_______________________________________

ENDEREÇO:__________________________________

EMAIL:_______________________________________

RG:__________________ CPF:___________________

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

FICHA DE INSCRIÇÃO:                     (    ) SIM  (    ) NÃO
CÒPIA DA ATA:                                   (    ) SIM  (    ) NÃO
CÓPIA DE ESTATUTO:                      (    ) SIM  (    ) NÃO
CÓPIA DO RG:                                   (    ) SIM  (    ) NÃO
CÓPIA DO CPF:                                 (    ) SIM  (    ) NÃO
CÓPIA DO CNPJ:                               (    ) SIM  (    ) NÃO
COMPROVANTE DE ENDEREÇO:    (    ) SIM  (    ) NÃO
SE MOVIMENTO SOCIAL RELATÓRIO DE ATIVIDADE:      
(    ) SIM  (    ) NÃO

_______________________________
Presidente da comissão

PORTARIA N° 231/2022
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
Empreendimento do tipo Urbanização 
Integrada, denominado CONDOMÍNIO 
ABRANTES BRE 02, no Loteamento 
Abrantes, Lote 02, Lugar denominado 
Núcleo Colonial Boa União, no Distrito de 
Abrantes, Município de Camaçari, em 
terreno medindo 26.005,94 m².

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 03115.22.09.324.2021, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1º. Aprovar o Projeto Urbanístico denominado 
“CONDOMÍNIO ABRANTES BRE 02”, situado no situado 
no Loteamento Abrantes, Lote 02, Lugar denominado 
Núcleo Colonial Boa União, no Distrito de Abrantes, no 
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Município de Camaçari, averbado no 1º Ofício de Registro 
de Imóveis de Camaçari, sob matrícula de n° 53.011, 
inscrita no Censo Imobiliário Municipal sob n° 2045833, 
com a área de 26.005,94 m².

Art. 2º. O projeto de Urbanização Integrada denominado 
“CONDOMÍNIO ABRANTES BRE 02”, com área de 
terreno de 26.005,94 m², sendo a área do empreendimento 
de propriedade da Empresa DIRECIONAL ENGENHARIA 
S/A, CNPJ.: 16.614.075/00001-00, adquirido através de 
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda 
de Bem Imóvel, em 01.06.2020, da Empresa BAHIA 
REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ.: 12.456.666/0001-38.

§1º. Os parâmetros urbanísticos incidentes sobre a área 
são os previstos no Código Urbanístico e Ambiental, Lei 
Municipal 913/2008 e 1092/2010.

§2º. As Áreas Públicas e Comerciais foram estabelecidas 
na aprovação do parcelamento do solo denominado 
LOTEAMENTO ABRANTES, em Decreto n°7463/2021 de 
26 de janeiro de 2021, situado no Núcleo Colonial Boa 
União, Distrito de Abrantes, Camaçari – Bahia, entre 
empreendedor e Município;

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO “CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM”, 
NA FORMA ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação do 
Projeto Urbanístico denominado CONDOMÍNIO 
FELICITE ITACIMIRIM 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, neste ato, representado pela Sra. 
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA - Secretária 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, doravante 
denominada MUNICÍPIO, conforme competência 
delegada pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 2021 
e, do outro lado, SIGMA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
LTDA, portadora do CNPJ nº 24.737.337/0001-44, com 

sede na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 656, 
Shopping Itaigara, Loja 35, Térreo, CEP. 41.825-000, 
Itaigara, Salvador, Bahia, neste ato representada por seu 
procurador, com poderes outorgados por meio da 
procuração a LEONARDO CAMPELO KRAYCHETE, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 
identidade RG nº 436823594, inscrito no CPF/MF sob nº 
677.536.985-91, residente em domiciliado na Rua 
Waldemar Falcão, nº 1411, apartamento 202, Horto 
Florestal, Salvador, Bahia CEP 40.296-700, e FELICITE 
ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
sob nº.19.047.354/0001-10 com sede à Rua Ovídio 
Aranha, Sítio Girassol, S/N, casa, CEP 42.841-504, Barra 
do Pojuca, Monte Gordo, Camaçari, Bahia, neste ato 
representada por seu administrador não sócio, 
LEONARDO CAMPELO KRAYCHETE, brasileiro, 
casado, administrador, portador da cédula de identidade 
RG nº 436823594, inscrito no CPF/MF sob nº 
677.536.985-91, residente e domiciliado na rua Waldemar 
Falcão, nº 1411, apartamento 202, Horto Florestal, 
Salvador, Bahia - CEP 40.296-700, doravante 
denominados PROPRIETÁRIOS, 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 CONDOMÍNIO FELICITE 
ITACIMIRIM, tendo em vista o constante no processo nº 
03035.22.09.324.2021 de 14.12.2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

I – Localização: área de 53.102,83 m² (cinquenta e três 
mil, cento e dois metros e oitenta e três decímetros 
quadrados), destinada ao empreendimento denominado 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM, está situada no 
lugar denominado Sítio Girassol, localizado na Rodovia BA 
099, Estrada do Coco, km 45, Sitio Girassol, Barra de 
Pojuca, Distrito de Monte Gordo, Camaçari, Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área onde o empreendimento será construído caracteriza-
se como terreno próprio, correspondente a uma poligonal 
de 53.102,83m² m² (cinquenta e três mil, cento e dois 
metros e oitenta e três decímetros quadrados), 
correspondente a parte do imóvel atualmente registrado 
na matrícula de nº 45.288 do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de Camaçari, com exclusão da área 
correspondente aos Lotes do Loteamento Antares, 
devendo ser realizado após a assinatura deste termo, e 
antes da incorporação, o respectivo desmembramento, 
com abertura de matrícula que deverá ser compatível com 
a área total do projeto, conforme descrição do perímetro, 
descrito abaixo: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.607.480,800 m. e E 603.508,038 m., 
situado no limite com ÁREA URBANA, deste, segue com 
azimute de 133°23'34" e distância de 23,09 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-02, de coordenadas N 8.607.464,934 m. e E 
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603.524,820 m.; deste, segue com azimute de 129°32'09" 
e distância de 18,79 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-03, de coordenadas N 
8.607.452,975 m. e E 603.539,309 m.; deste, segue com 
azimute de 130°28'48" e distância de 8,15 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-04, de coordenadas N 8.607.447,686 m. e E 
603.545,506 m.; deste, segue com azimute de 127°03'12" 
e distância de 31,32 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-05, de coordenadas N 
8.607.428,816 m. e E 603.570,499 m.; deste, segue com 
azimute de 125°13'56" e distância de 3,97 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-06, de coordenadas N 8.607.426,527 m. e E 
603.573,740 m.; deste, segue com azimute de 305°13'38" 
e distância de 0,00 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-06, de coordenadas N 
8.607.426,527 m. e E 603.573,740 m.; deste, segue com 
azimute de 214°42'17" e distância de 82,86 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA EXCLUIDA DO 
PROJETO até o vértice V-81, de coordenadas N 
8.607.358,408 m. e E 603.526,564 m.; deste, segue com 
azimute de 124°16'49" e distância de 278,32 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA EXCLUIDA DO 
PROJETO até o vértice V-82, de coordenadas N 
8.607.201,646 m. e E 603.756,538 m.; deste, segue com 
azimute de 34°22'34" e distância de 5,14 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA EXCLUIDA DO PROJETO até o 
vértice V-26, de coordenadas N 8.607.205,891 m. e E 
603.759,442 m.; deste, segue com azimute de 115°29'10" 
e distância de 0,00 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-26, de coordenadas N 
8.607.205,891 m. e E 603.759,442 m.; deste, segue com 
azimute de 115°29'05" e distância de 13,90 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-27, de coordenadas N 8.607.199,910 m. e E 
603.771,990 m.; deste, segue com azimute de 115°29'06" 
e distância de 35,35 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-28, de coordenadas N 
8.607.184,700 m. e E 603.803,900 m.; deste, segue com 
azimute de 90°00'00" e distância de 0,00 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA URBANA até o vértice V-28, de 
coordenadas N 8.607.184,700 m. e E 603.803,900 m.; 
deste, segue com azimute de 204°30'57" e distância de 
5,68 m., confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO 
- VIA MARGINAL até o vértice V-29, de coordenadas N 
8.607.179,534 m. e E 603.801,544 m.; deste, segue com 
azimute de 218°55'29" e distância de 9,32 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO – VIA 
MARGINAL até o vértice V-30, de coordenadas N 
8.607.172,283 m. e E 603.795,688 m.; deste, segue com 
azimute de 218°55'23" e distância de 2,62 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-31, de coordenadas N 
8.607.170,246 m. e E 603.794,043 m.; deste, segue com 
azimute de 218°56'06" e distância de 7,22 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-32, de coordenadas N 
8.607.164,629 m. e E 603.789,505 m.; deste, segue com 
azimute de 219°04'37" e distância de 17,29 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-33, de coordenadas N 
8.607.151,203 m. e E 603.778,603 m.; deste, segue com 
azimute de 221°27'35" e distância de 36,12 m., 

confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-40, de coordenadas 
N8.607.124,136 m. e E 603.754,690 m.; deste, segue com 
azimute de 221°38'29" e distância de 22,14m, fechando 
um polígono com área de 53.102,83m².

III – Documentação: A área possui 79.332,00m2, e está 
matriculada sob nº 45.288 no Cartório de 1º Oficio do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – BA,  
sendo a mesma fruto da unificação das matrículas de nºs 
18.353, 27.856 e 28.460 do mesmo cartório. Como na 
forma Cláusula Nona, parágrafo único, a PROPRIETÁRIA 
doará 5.383,10m² ao MUNICÍPIO, a matrícula de nº 45.288 
passará a ter 73.948,90m², devendo ser desmembrada de 
dita área àquela área sobre a qual o empreendimento 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM será construído, a 
qual ganhará novo número de matrícula. A sua atual 
PROPRIETÁRIA, Sigma Realizações Imobiliárias Ltda, 
adquiriu os imóveis das já citadas matrículas, hoje 
unificadas sob nº 45.288, da seguinte forma: 
MATRÍCULA nº 18353, oriunda da CDA titulada pelo 
Governo do Estado da Bahia sob número 41177, datada de 
01 de agosto do ano 2000 e por compra feita a Gilvan da 
Silva Quadros e Silvia Rachel Moura Meira Quadros, por 
meio da Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 
05/07/2016, no 6º Tabelionato de Notas da Capital, nº de 
ordem 648040, livro nº 1502, folhas nº 146; MATRÍCULA 
nº 27.856, por compra feita a Gilvan da Silva Quadros, 
Silvia Rachel Moura Meira Quadros, Nilo Pestana Quadros 
e André Pestana Quadros, por meio da escritura pública de 
venda e compra lavrada em 05/07/2016, no 6º Tabelionato 
de Notas da Capital, nº de ordem 648035, livro nº 1502, 
folhas nº 140; MATRÍCULA nº 28.460, por compra feita a 
Gilvan da Silva Quadros, Silvia Rachel Moura Meira 
Quadros, Nilo Pestana Quadros, Aderlande Francisco 
Ramos e Sonia Maria Ferrari da Silva Ramos, por meio da 
escritura pública de venda e compra lavrada em 
05/07/2016, no 6º Tabelionato de Notas da Capital, nº de 
ordem 648037, livro nº 1502, folhas nº 142, sendo que a 
respectiva área possui o seguinte memorial:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-01, de 
coordenadas N 8.607.480,800 m. e E 603.508,038 m., 
situado no limite com ÁREA URBANA, deste, segue com 
azimute de 133°23'34" e distância de 23,09 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-02, de coordenadas N 8.607.464,934 m. e E 
603.524,820 m.; deste, segue com azimute de 129°32'09" 
e distância de 18,79 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-03, de coordenadas N 
8.607.452,975 m. e E 603.539,309 m.; deste, segue com 
azimute de 130°28'48" e distância de 8,15 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-04, de coordenadas N 8.607.447,686 m. e E 
603.545,506 m.; deste, segue com azimute de 127°03'12" 
e distância de 31,32 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-05, de coordenadas N 
8.607.428,816 m. e E 603.570,499 m.; deste, segue com 
azimute de 125°13'56" e distância de 3,97 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-06, de coordenadas N 8.607.426,527 m. e E 
603.573,740 m.; deste, segue com azimute de 125°13'06" 
e distância de 49,20 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-07, de coordenadas N 
8.607.398,156 m. e E 603.613,931 m.; deste, segue com 
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azimute de 36°04'19" e distância de 8,33 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA URBANA até o vértice V-08, de 
coordenadas N 8.607.404,888 m. e E 603.618,835 m.; 
deste, segue com azimute de 125°22'51" e distância de 
7,30 m., confrontando neste trecho com ÁREA URBANA 
até o vértice V-09, de coordenadas N 8.607.400,659 m. e E 
603.624,790 m.; deste, segue com azimute de 39°10'26" e 
distância de 9,91 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
URBANA até o vértice V-10, de coordenadas N 
8.607.408,338 m. e E 603.631,047 m.; deste, segue com 
azimute de 127°13'08" e distância de 7,29 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-11, de coordenadas N 8.607.403,928 m. e E 
603.636,853 m.; deste, segue com azimute de 221°09'32" 
e distância de 9,74 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-12, de coordenadas N 
8.607.396,593 m. e E 603.630,441 m.; deste, segue com 
azimute de 126°39'09" e distância de 43,73 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-13, de coordenadas N 8.607.370,489 m. e E 
603.665,523 m.; deste, segue com azimute de 216°26'31" 
e distância de 5,97 m., confrontando neste trecho com 
IMOVEL COM ACESSO PELA ÁREA até o vértice V-14, de 
coordenadas N 8.607.365,684 m. e E 603.661,975 m.; 
deste, segue com azimute de 125°29'40" e distância de 
23,70 m., confrontando neste trecho com IMOVEL COM 
ACESSO PELA ÁREA até o vértice V-15, de coordenadas 
N 8.607.351,921 m. e E 603.681,274 m.; deste, segue com 
azimute de 126°37'05" e distância de 5,01 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-16, de coordenadas N 8.607.348,935 m. e E 
603.685,292 m.; deste, segue com azimute de 187°08'35" 
e distância de 4,32 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-17, de coordenadas N 
8.607.344,650 m. e E 603.684,755 m.; deste, segue com 
azimute de 124°46'15" e distância de 37,05 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-18, de coordenadas N 8.607.323,520 m. e E 
603.715,190 m.; deste, segue com azimute de 115°50'29" 
e distância de 8,75 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-19, de coordenadas N 
8.607.319,708 m. e E 603.723,061 m.; deste, segue com 
azimute de 123°24'14" e distância de 31,38 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o vértic 
V-20, de coordenadas N 8.607.302,431 m. e E 
603.749,259 m.; deste, segue com azimute de 124°55'03" 
e distância de 25,45 m., confrontando neste trecho co 
ÁREA URBANA até o vértice V-21, de coordenadas N 
8.607.287,861 m. e E 603.770,131 m.; deste, segue com 
azimute de 219°35'14" e distância de 10,72 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-22, de coordenadas N 8.607.279,600 m. e E 
603.763,300 m.; deste, segue com azimute de 212°22'55" 
e distância de 10,63 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-23, de coordenadas N 
8.607.270,623 m. e E 603.757,607 m.; deste, segue com 
azimute de 125°54'58" e distância de 14,59 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-24, de coordenadas N 8.607.262,066 m. e E 
603.769,421 m.; deste, segue com azimute de 210°36'44" 
e distância de 55,22 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-25, de coordenadas N 
8.607.214,539 m. e E 603.741,300 m.; deste, segue com 
azimute de 115°29'11" e distância de 20,10 m., 

confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-26, de coordenadas N 8.607.205,891 m. e E 
603.759,442 m.; deste, segue com azimute de 115°29'05" 
e distância de 13,90 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-27, de coordenadas N 
8.607.199,910 m. e E 603.771,990 m.; deste, segue com 
azimute de 115°29'06" e distância de 35,35 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-28, de coordenadas N 8.607.184,700 m. e E 
603.803,900 m.; deste, segue com azimute de 90°00'00" e 
distância de 0,00 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
URBANA até o vértice V-28, de coordenadas N 
8.607.184,700 m. e E 603.803,900 m.; deste, segue com 
azimute de 204°30'57" e distância de 5,68 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-29, de coordenadas N 
8.607.179,534 m. e E 603.801,544 m.; deste, segue com 
azimute de 218°55'29" e distância de 9,32 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO – VIA 
MARGINAL até o vértice V-30, de coordenadas N 
8.607.172,283 m. e E 603.795,688 m.; deste, segue com 
azimute de 218°55'23" e distância de 2,62 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-31, de coordenadas N 
8.607.170,246 m. e E 603.794,043 m.; deste, segue com 
azimute de 218°56'06" e distância de 7,22 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-32, de coordenadas N 
8.607.164,629 m. e E 603.789,505 m.; deste, segue com 
azimute de 219°04'37" e distância de 17,29 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-33, de coordenadas N 
8.607.151,203 m. e E 603.778,603 m.; deste, segue com 
azimute de 221°27'35" e distância de 36,12 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-40, de coordenadas N 
8.607.124,136 m. e E 603.754,690 m.; deste, segue com 
azimute de 221°38'29" e distância de 22,14 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-41, de coordenadas N 
8.607.107,593 m. e E 603.739,981 m.; deste, segue com 
azimute de 222°56'40" e distância de 48,97 m., 
confrontando neste trecho com RUA DE ACESSO - VIA 
MARGINAL até o vértice V-42, de coordenadas N 
8.607.071,747 m. e E 603.706,619 m.; deste, segue com 
azimute de 312°31'45" e distância de 39,61 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-43, de coordenadas N 8.607.098,524 m. e E 
603.677,427 m.; deste, segue com azimute de 306°16'16" 
e distância de 20,55 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-44, de coordenadas N 
8.607.110,683 m. e E 603.660,857 m.; deste, segue com 
azimute de 300°56'16" e distância de 14,73 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-45, de coordenadas N 8.607.118,258 m. e E 
603.648,219 m.; deste, segue com azimute de 324°16'44" 
e distância de 34,73 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-46, de coordenadas N 
8.607.146,453 m. e E 603.627,943 m.; deste, segue com 
azimute de 325°22'41" e distância de 17,84 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-47, de coordenadas N 8.607.161,131 m. e E 
603.617,809 m.; deste, segue com azimute de 312°17'14" 
e distância de 22,69 m., confrontando neste trecho com 
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ÁREA URBANA até o vértice V-48, de coordenadas N 
8.607.176,401 m. e E 603.601,020 m.; deste, segue com 
azimute de 307°43'09" e distância de 24,61 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-49, de coordenadas N 8.607.191,458 m. e E 
603.581,552 m.; deste, segue co azimute de 308°56'14" e 
distância de 26,94 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-50, de coordenadas N 
8.607.208,389 m. e E 603.560,597 m.; deste, segue com 
azimute de 308°04'10" e distância de 30,35 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-51, de coordenadas N 8.607.227,103 m. e E 
603.536,704 m.; deste, segue com azimute de 308°04'18" 
e distância de 11,82 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-52, de coordenadas N 
8.607.234,394 m. e E 603.527,396 m.; deste, segue com 
azimute de 303°19'11" e distância de 43,51 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-53, de coordenadas N 8.607.258,294 m. e E 
603.491,039 m.; deste, segue com azimute de 305°21'38" 
e distância de 15,03 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-54, de coordenadas N 
8.607.266,994 m. e E 603.478,779 m.; deste, segue com 
azimute de 34°08'20" e distância de 7,37 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA URBANA até o vértice V-55, de 
coordenadas N 8.607.273,091 m. e E 603.482,913 m.; 
deste, segue com azimute de 302°24'01" e distância de 
8,63 m., confrontando neste trecho com ÁREA URBANA 
até o vértice V-56, de coordenadas N 8.607.277,713 m. e E 
603.475,630 m.; deste, segue com azimute de 211°41'12" 
e distância de 6,93 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-57, de coordenadas N 
8.607.271,813 m. e E 603.471,988 m.; deste, segue com 
azimute de 305°49'48" e distância de 14,45 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-58, de coordenadas N 8.607.280,270 m. e E 
603.460,275 m.; deste, segue com azimute de 29°37'09" e 
distância de 4,98 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
URBANA até o vértice V-59, de coordenadas N 
8.607.284,597 m. e E 603.462,735 m.; deste, segue com 
azimute de 304°28'46" e distância de 20,84 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-60, de coordenadas N 8.607.296,394 m. e E 
603.445,557 m.; deste, segue com azimute de 35°58'33" e 
distância de 22,35 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-61, de coordenadas N 
8.607.314,482 m. e E 603.458,687 m.; deste, segue com 
azimute de 310°43'51" e distância de 11,28 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-62, de coordenadas N 8.607.321,845 m. e E 
603.450,136 m.; deste, segue com azimute de 215°54'11" 
e distância de 22,04 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-63, de coordenadas N 
8.607.303,989 m. e E 603.437,209 m.; deste, segue com 
azimute de 310°02'52" e distância de 14,81 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-64, de coordenadas N 8.607.313,518 m. e E 
603.425,872 m.; deste, segue com azimute de 35°16'56" e 
distância de 15,32 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-65, de coordenadas N 
8.607.326,027 m. e E 603.434,723 m.; deste, segue com 
azimute de 306°08'18" e distância de 3,30 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-66, de coordenadas N 8.607.327,976 m. e E 

603.432,054 m.; deste, segue com azimute de 33°02'38" e 
distância de 16,94 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-67, de coordenadas N 
8.607.342,179 m. e E 603.441,293 m.; deste, segue com 
azimute de 306°07'30" e distância de 6,65 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-68, de coordenadas N 8.607.346,097 m. e E 
603.435,925 m.; deste, segue com azimute de 41°01'19" e 
distância de 14,63 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-69, de coordenadas N 
8.607.357,132 m. e E 603.445,525 m.; deste, segue com 
azimute de 314°31'42" e distância de 12,72 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-70, de coordenadas N 8.607.366,049 m. e E 
603.436,460 m.; deste, segue com azimute de 305°23'32" 
e distância de 11,46 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-71, de coordenadas N 
8.607.372,684 m. e E 603.427,121 m.; deste, segue com 
azimute de 35°17'12" e distância de 11,15 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V- 72, de coordenadas N 
8.607.381,784 m. e E 603.433,561 m.; deste, segue com 
azimute de 342°34'37" e distância de 19,30 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V-73, de coordenadas N 
8.607.400,202 m. e E 603.427,781 m.; deste, segue com 
azimute de 316°36'00" e distância de 15,60 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V-74, de coordenadas N 
8.607.411,536 m. e E 603.417,063 m.; deste, segue com 
azimute de 46°48'11" e distância de 27,35 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA VERDE até o vértice 
V-75, de coordenadas N 8.607.430,258 m. e E 
603.437,002 m.; deste, segue com azimute de 46°48'06" e 
distância de 27,35 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA VERDE até o vértice V-76, de coordenadas N 
8.607.448,980 m. e E 603.456,940 m.; deste, segue com 
azimute de 59°52'05" e distância de 15,39 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V- 77, de coordenadas N 
8.607.456,706 m. e E 603.470,251 m.; deste, segue com 
azimute de 59°52'04" e distância de 20,70 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V-78, de coordenadas N 
8.607.467,098 m. e E 603.488,155 m.; deste, segue com 
azimute de 56°09'29" e distância de 15,59 m., 
confrontando neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA 
VERDE até o vértice V-79, de coordenadas N 
8.607.475,781 m. e E 603.501,105 m.; deste, segue com 
azimute de 53°31'18" e distância de 7,70 m., confrontando 
neste trecho com ÃREA URBANA/ÁREA VERDE até o 
vértice V-80, de coordenadas N 8.607.480,357 m. e E 
603.507,294 m.; deste, segue com azimute de 59°13'45" e 
distância de 0,87 m., confrontando neste trecho com ÃREA 
URBANA/ÁREA VERDE até o vértice V-01, de 
coordenadas N 8.607.480,800 m. e E 603.508,038 m.; 
ponto inicial da descrição deste perímetro, fechando um 
polígono com área de 73.948,90m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georeferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° 
WGr , tendo como o Datum o SIRGAS2000 Todos os 
azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.
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IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
projeto do tipo pluriresidencial, do tipo condomínio 
residencial horizontal e vertical, sujeito ao regime instituído 
nos termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais 
nº 1092, de 30.07.2010, nº 866, de 11.01.2008; nº 913 de 
03.09.2008 e nº. 339, de 26 de Dezembro de 1995, 
vinculado ao Programa do Governo Federal Casa Verde e 
Amarela, composto de 171 (cento e setenta e uma) 
unidades, onde 87 (oitenta e sete) unidades residenciais, 
são do tipo casa térrea, sendo 81 casas tipo de 2 quartos e 
06 casas tipo PCD/PNE de 2 quartos e 07 blocos tipo 
apartamentos, composto de 03 pavimentos e 04 unidades 
por andar cada, totalizando 84 apartamentos. A área 
comum conta com os seguintes equipamentos: clube com 
espaço gourmet, bar/lanchonete, salão de jogos e 
academia (fitness), sanitários masculino e feminino, 
sanitário PCD/PNE, depósitos de resíduos e  piscinas de 
adulto e crianças com deck, módulo guarita/portaria com 
sala de controle, sanitário e depósito, abrigo de resíduos 
com capacidade para 12 contêineres, espaço da 
administração com copa, lavabo, sala de reunião e de 
atendimento, apoio aos funcionários com depósito, copa, 
repouso, sanitários e vestiários masculino e feminino, 2 
quadras gramadas de futebol, 4 quiosques de apoio, vias 
internas de circulação de veículos e vias de circulação de 
pedestres. Existem 84 vagas de estacionamento privativas 
destinadas aos apartamentos, descobertas, soltas de uso 
comum e indeterminado. Para as casas, os veículos 
particulares deverão ser estacionados no interior de cada 
terreno privativo, na área do recuo das casas e 5 vagas de 
apoio a administração, conforme planta arquivada na 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SEDUR. 

V – Distribuição das áreas: a área do empreendimento é 
de 53.102,83 m² (cinquenta e três mil, cento e dois metros 
e oitenta e três decímetros quadrados) e, assim 
distribuída: 

a) Área de Preservação Permanente - APP, com 
17.757,50m² (dezessete mil, setecentos e cinquenta e 
sete metros e cinquenta decímetros quadrados), 
equivalente a 33,44% (trinta e três virgula quarenta e 
quatro por cento) da área total do empreendimento; 
b) Área líquida, com 35.345,33m² (trinta e cinco mil, 
trezentos e quarenta e cinco metros e trinta e cinco 
decímetros quadrados), equivalente a 66,56% 
(sessenta e seis virgula cinquenta e seis por cento) da 
área total do empreendimento;
c) Área Pública com 13.712,67m² (treze mil, 
setecentos e doze metros e sessenta e sete 
decímetros quadrados), equivalente a 38,80% (trinta e 
oito virgula oitenta por cento) da área líquida do 
empreendimento, assim distribuídas:
1. Área Institucional: 947,92m² (novecentos e 
quarenta e sete metros e noventa e dois decímetros 
quadrados), equivalente a 2,68% (dois virgula 
sessenta e oito por cento) da área líquida do 
empreendimento, assim descrita: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-37, 
de coordenadas N 8.607.172,111 m. e E 603.765,115 
m., situado no limite com ÁREA REMANESCENTE 
DO PROJETO, deste, segue com azimute de 
133°13'36" e distância de 4,23 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 

até o vértice V-36, de coordenadas N 8.607.169,216 
m. e E 603.768,195 m.; deste, segue com azimute de 
160°16'31" e distância de 3,64 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-35, de coordenadas N 8.607.165,791 
m. e E 603.769,423 m.; deste, segue com azimute de 
160°16'31" e distância de 9,55 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-34, de coordenadas N 8.607.156,799 
m. e E 603.772,647 m.; deste, segue com azimute de 
133°12'54" e distância de 8,17 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-33, de coordenadas N 8.607.151,203 
m. e E 603.778,603 m.; deste, segue com azimute de 
221°27'35" e distância de 36,12 m., confrontando 
neste trecho com RUA DE ACESSO – VIA MARGINAL 
até o vértice V-40, de coordenadas N 8.607.124,136 
m. e E 603.754,690 m.; deste, segue com azimute de 
313°13'09" e distância de 25,26 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE DO 
PROJETO até o vértice V-39, de coordenadas N 
8.607.141,431 m. e E 603.736,285 m.; deste, segue 
com azimute de 43°13'13" e distância de 37,00 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  Á R E A 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-38, 
de coordenadas N 8.607.168,394 m. e E 603.761,623 
m.; deste, segue com azimute de 43°12'44" e distância 
de 5,10 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-37, 
de coordenadas N 8.607.172,111 m. e E 603.765,115 
m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão geo-
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM.

2. Área Verde (50% da APP – Área de Preservação 
Permanente):  8.878,75 m², equivalente a 25,12% 
(vinte e cinco virgula doze por cento) da área líquida do 
empreendimento, correspondente a 50% da APP 
destinada a área verde, conforme faculta o Artigo 5º, 
Inciso III §2º alínea b da Lei Municipal 1092/2010 
assim descrita:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v-83, 
de coordenadas N 8.607.339,482 m. e E603.531,395 
m., situado no limite com ÁREA REMANESCENTE 
DO PROJETO deste, segue com azimute de 
136°57'48" e distância de 3,61 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-84, de coordenadas N 8.607.336,842 
m. e E603.533,860 m.; deste, segue com azimute de 
137°53'19" e distância de 0,93 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-85, de coordenadas N 8.607.336,155 
m. e E 603.534,481 m.; deste, segue com azimute de 
140°37'05" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-86, de coordenadas N 8.607.334,642 
m. e E 603.535,723 m.; deste, segue com azimute de 
144°22'38" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
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até o vértice V-87, de coordenadas N 8.607.333,051 
m. e E 603.536,863 m.; deste, segue com azimute de 
147°06'48" e distância de 0,91 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-88, de coordenadas N 8.607.332,287 
m. e E 603.537,357 m.; deste, segue com azimute de 
147°59'44" e distância de 7,49 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-89, de coordenadas N 8.607.325,938 
m. e E 603.541,325 m.; deste, segue com azimute de 
148°59'55" e distância de 1,05 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-90, de coordenadas N 8.607.325,041 
m. e E 603.541,864 m.; deste, segue com azimute de 
151°51'50" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-91, de coordenadas N 8.607.323,315 
m. e E 603.542,787 m.; deste, segue com azimute de 
155°38'10" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-92, de coordenadas N 8.607.321,533 
m. e E 603.543,594 m.; deste, segue com azimute de 
159°23'21" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-93, de coordenadas N 8.607.319,701 
m. e E 603.544,283 m.; deste, segue com azimute de 
163°06'06" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-94, de coordenadas N 8.607.317,828 
m. e E 603.544,852 m.; deste, segue com azimute de 
165°27'56" e distância de 0,50 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-95, de coordenadas N 8.607.317,342 
m. e E 603.544,978 m.; deste, segue com azimute de 
165°58'36" e distância de 4,27 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-96, de coordenadas N 8.607.313,202 
m. e E 603.546,012 m.; deste, segue com azimute de 
157°14'37" e distância de 7,65 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-97, de coordenadas N 8.607.306,143 
m. e E 603.548,973 m.; deste, segue com azimute de 
144°14'53" e distância de 7,40 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-98, de coordenadas N 8.607.300,137 
m. e E 603.553,297 m.; deste, segue com azimute de 
138°48'54" e distância de 5,72 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-99, de coordenadas N 8.607.295,834 
m. e E 603.557,062 m.; deste, segue com azimute de 
133°49'55" e distância de 12,45 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE DO 
PROJETO até o vértice V-100, de coordenadas 
N8.607.287,210 m. e E 603.566,045 m.; deste, segue 
com azimute de 134°20'07" e distância de 0,61 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  Á R E A 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-101, 
de coordenadas N 8.607.286,784 m. e E 603.566,481 
m.; deste, segue com azimute de 136°52'56" e 
distância de 1,96 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice 
V-102, de coordenadas N 8.607.285,354 m. e E 
603.567,820 m.; deste, segue com azimute de 
139°45'25" e distância de 1,02 m., confrontando neste 

trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-103, de coordenadas N 8.607.284,573 
m. e E 603.568,481 m.; deste, segue com azimute de 
140°42'23" e distância de 6,81 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-104, de coordenadas N 8.607.279,306 
m. e E 603.572,791 m.; deste, segue com azimute de 
123°41'52" e distância de 4,14 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-105, de coordenadas N 8.607.277,008 
m. e E 603.576,237 m.; deste, segue com azimute de 
125°36'21" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-106, de coordenadas N 8.607.275,868 
m. e E 603.577,829 m.; deste, segue com azimute de 
129°24'02" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-107, de coordenadas N 8.607.274,626 
m. e E 603.579,341 m.; deste, segue com azimute de 
133°06'54" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-108, de coordenadas N 8.607.273,289 
m. e E 603.580,769 m.; deste, segue com azimute de 
136°51'49" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-109, de coordenadas N 8.607.271,861 
m. e E 603.582,107 m.; deste, segue com azimute de 
140°38'26" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-110, de coordenadas N 8.607.270,348 
m. e E 603.583,348 m.; deste, segue com azimute de 
144°21'37" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-111, de coordenadas N 8.607.268,758 
m. e E 603.584,488 m.; deste, segue com azimute de 
150°00'22" e distância de 3,91 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-113, de coordenadas N 8.607.265,371 
m. e E 603.586,443 m.; deste, segue com azimute de 
155°38'01" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-114, de coordenadas N 8.607.263,587 
m. e E 603.587,251 m.; deste, segue com azimute de 
157°49'03" e distância de 0,36 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-115, de coordenadas N 8.607.263,251 
m. e E 603.587,388 m.; deste, segue com azimute de 
158°11'41" e distância de 8,55 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-116, de coordenadas N 8.607.255,315 
m. e E 603.590,563 m.; deste, segue com azimute de 
159°44'03" e distância de 1,59 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-117, de coordenadas N 8.607.253,820 
m. e E 603.591,115 m.; deste, segue com azimute de 
162°38'29" e distância de 1,46 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-118, de coordenadas N 8.607.252,422 
m. e E 603.591,552 m.; deste, segue com azimute de 
164°06'27" e distância de 0,89 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-119, de coordenadas N 8.607.251,565 
m. e E 603.591,796 m.; deste, segue com azimute de 
145°29'33" e distância de 2,82 m., confrontando neste 
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trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-120, de coordenadas N 8.607.249,242 
m. e E 603.593,393 m.; deste, segue com azimute de 
145°49'39" e distância de 0,40 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-121, de coordenadas N 8.607.248,915 
m. e E 603.593,615 m.; deste, segue com azimute de 
148°06'45" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-122, de coordenadas N 8.607.247,253 
m. e E 603.594,649 m.; deste, segue com azimute de 
151°53'23" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-123, de coordenadas N 8.607.245,527 
m. e E 603.595,571 m.; deste, segue com azimute de 
155°36'34" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-124, de coordenadas N 8.607.243,745 
m. e E 603.596,379 m.; deste, segue com azimute de 
159°22'44" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-125, de coordenadas N 8.607.241,914 
m. e E 603.597,068 m.; deste, segue com azimute de 
163°07'47" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-126, de coordenadas N8.607.240,041 
m. e E 603.597,636 m.; deste, segue com azimute de 
166°51'30" e distância de 1,93 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-128, de coordenadas N 8.607.238,165 
m. e E 603.598,074 m.; deste, segue com azimute de 
168°41'24" e distância de 3,32 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-129, de coordenadas N 8.607.234,905 
m. e E 603.598,726 m.; deste, segue com azimute de 
158°10'15" e distância de 1,53 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-130, de coordenadas N 8.607.233,487 
m. e E 603.599,294 m.; deste, segue com azimute de 
159°44'03" e distância de 1,59 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-131, de coordenadas N 8.607.231,992 
m. e E 603.599,846 m.; deste, segue com azimute de 
163°08'18" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-132, de coordenadas N 8.607.230,118 
m. e E 603.600,414 m.; deste, segue com azimute de 
165°40'14" e distância de 0,71 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-133, de coordenadas N 8.607.229,429 
m. e E 603.600,590 m.; deste, segue com azimute de 
166°21'43" e distância de 5,86 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-134, de coordenadas N 8.607.223,733 
m. e E 603.601,972 m.; deste, segue com azimute de 
167°34'16" e distância de 1,25 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-135, de coordenadas N 8.607.222,517 
m. e E 603.602,240 m.; deste, segue com azimute de 
169°44'02" e distância de 1,05 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-136, de coordenadas N 8.607.221,479 
m. e E 603.602,428 m.; deste, segue com azimute de 
170°46'05" e distância de 3,80 m., confrontando neste 

trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-138, de coordenadas N 8.607.217,726 
m. e E 603.603,038 m.; deste, segue com azimute de 
136°52'47" e distância de 0,73 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-139, de coordenadas N 8.607.217,191 
m. e E 603.603,539 m.; deste, segue com azimute de 
137°30'27" e distância de 2,75 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-140, de coordenadas N 8.607.215,165 
m. e E 603.605,395 m.; deste, segue com azimute de 
120°13'39" e distância de 1,28 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-141, de coordenadas N 8.607.214,520 
m. e E 603.606,502 m.; deste, segue com azimute de 
115°51'39" e distância de 3,93 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-142, de coordenadas N 8.607.212,806 
m. e E 603.610,038 m.; deste, segue com azimute de 
117°01'13" e distância de 1,18 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-143, de coordenadas N 8.607.212,269 
m. e E 603.611,091 m.; deste, segue com azimute de 
115°36'57" e distância de 5,32 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-144, de coordenadas N 8.607.209,970 
m. e E 603.615,886 m.; deste, segue com azimute de 
140°23'01" e distância de 3,18 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-145, de coordenadas N 8.607.207,520 
m. e E 603.617,914 m.; deste, segue com azimute de 
140°23'16" e distância de 2,77 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-146, de coordenadas N 8.607.205,385 
m. e E 603.619,681 m.; deste, segue com azimute de 
140°23'57" e distância de 1,40 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-147, de coordenadas N 8.607.204,308 
m. e E 603.620,572 m.; deste, segue com azimute de 
140°22'41" e distância de 2,44 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-148, d coordenadas N 8.607.202,431 
m. e E 603.622,126 m.; deste, segue com azimute de 
140°24'29" e distância de 2,85 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-149, de coordenadas N 8.607.200,234 
m. e E 603.623,943 m.; deste, segue com azimute de 
221°45'36" e distância de 22,33 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE DO 
PROJETO até o vértice V-150, de coordenadas N 
8.607.183,575 m. e E 603.609,069 m.; deste, segue 
com azimute de 223°24'47" e distância de 10,72 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  Á R E A 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-48, 
de coordenadas N 8.607.175,785 m. e E 603.601,699 
m.; deste, segue com azimute de 307°52'50" e 
distância de 25,53 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA URBANA até o vértice V-49, de coordenadas N 
8.607.191,458 m. e E 603.581,552 m.; deste, segue 
com azimute de 308°56'14" e distância de 26,94 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA até o 
vértice V-50, de coordenadas N 8.607.208,389 m. e E 
603.560,597 m.; deste, segue com azimute de 
308°04'10" e distância de 30,35 m., confrontando 
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neste trecho com ÁREA URBANA até o vértice V-51, 
de coordenadas N 8.607.227,103 m. e E 603.536,704 
m.; deste, segue com azimute de 339°14'12" e 
distância de 2,04 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice 
V-151, de coordenadas N 8.607.229,010 m. e E 
603.535,981 m.; deste, segue com azimute de 
342°38'20" e distância de 1,47 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-152, de coordenadas N 8.607.230,411 
m. e E 603.535,543 m.; deste, segue com azimute de 
344°03'54" e distância de 2,26 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-153, de coordenadas N 8.607.232,586 
m. e E 603.534,922 m.; deste, segue com azimute de 
306°38'03" e distância de 0,87 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-154, de coordenadas N 8.607.233,108 
m. e E 603.534,220 m.; deste, segue com azimute de 
309°22'47" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-155, de coordenadas N 8.607.234,354 
m. e E 603.532,702 m.; deste, segue com azimute de 
313°08'30" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-156, de coordenadas N 8.607.235,696 
m. e E 603.531,270 m.; deste, segue com azimute de 
316°52'42" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-157, de coordenadas N 8.607.237,129 
m. e E 603.529,928 m.; deste, segue com azimute de 
319°42'05" e distância de 1,03 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-158, de coordenadas N 8.607.237,912 
m. e E 603.529,264 m.; deste, segue com azimute de 
320°42'27" e distância de 9,48 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-159, de coordenadas N 8.607.245,247 
m. e E 603.523,262 m.; deste, segue com azimute de 
313°50'02" e distância de 11,95 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE DO 
PROJETO até o vértice V-160, de coordenadas N 
8.607.253,524 m. e E 603.514,641 m.; deste, segue 
com azimute de 314°24'14" e distância de 0,61 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  Á R E A 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-161, 
de coordenadas N 8.607.253,952 m. e E 603.514,204 
m.; deste, segue com azimute de 316°52'42" e distância 
de 1,96 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-162, 
de coordenadas N 8.607.255,385 m. e E 603.512,862 
m.; deste, segue com azimute de 318°48'53" e distância 
de 8,47 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-163, 
de coordenadas N 8.607.261,760 m. e E 603.507,284 
m.; deste, segue com azimute de 320°38'07" e distância 
de 1,93 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-164, 
de coordenadas N 8.607.263,252 m. e E 603.506,060 
m.; deste, segue com azimute de 323°24'21" e 
distância de 0,91 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice 
V-165, de coordenadas N 8.607.263,986 m. e E 
603.505,515 m.; deste, segue com azimute de 

324°14'44" e distância de 12,23 m., confrontando 
neste trecho com ÁREA REMANESCENTE DO 
PROJETO até o vértice V-166, de coordenadas N 
8.607.273,908 m. e E 603.498,371 m.; deste, segue 
com azimute de 325°14'58" e distância de 1,05 m., 
c o n f r o n t a n d o  n e s t e  t r e c h o  c o m  Á R E A 
REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice V-167, 
de coordenadas N 8.607.274,770 m. e E 603.497,773 
m.; deste, segue com azimute de 328°06'55" e 
distância de 1,96 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO até o vértice 
V-168, de coordenadas N 8.607.276,437 m. e E 
603.496,736 m.; deste, segue com azimute de 
331°53'42" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-169, de coordenadas N 8.607.278,169 
m. e E 603.495,811 m.; deste, segue com azimute de 
335°28'42" e distância de 1,83 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-170, de coordenadas N 8.607.279,835 
m. e E 603.495,051 m.; deste, segue com azimute de 
337°15'07" e distância de 13,34 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-171, de coordenadas N 8.607.292,139 
m. e E 603.489,892 m.; deste, segue com azimute de 
339°14'43" e distância de 2,09 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-172, de coordenadas N 8.607.294,097 
m. e E 603.489,150 m.; deste, segue com azimute de 
343°07'29" e distância de 1,96 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-173, de coordenadas N 8.607.295,976 
m. e E 603.488,580 m.; deste, segue com azimute de 
345°31'21" e distância de 0,50 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-174, de coordenadas N 8.607.296,464 
m. e E 603.488,454 m.; deste, segue com azimute de 
345°57'50" e distância de 1,74m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice V-175, de coordenadas N 8.607.298,156 
m. e E 603.488,031 m.; deste, segue com azimute de 
46°22'43" e distância de 59,90 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE DO PROJETO 
até o vértice v-83, de coordenadas N 8.607.339,482 m. 
e E 603.531,395 m.; ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo 
como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM.

3. Áreas Verdes Externas: 2.354,55m². (Dois mil 
trezentos e cinquenta e quatro metros e cinquenta e 
cinco centímetros), equivalente a 6,66% (seis virgula 
sessenta e seis por cento) da área líquida do 
empreendimento, correspondentes em planta ao 
somatório as Área Verde Externa 1 (AVE1) – 
347,95m², Área Verde Externa 2 (AVE2) – 19,65m² e 
Área Verde Externa 3 (AVE3) – 1.986,95m².

4. Sistema Viário de acesso: 1.531,45m², distribuído 
em:
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4.1 Rua de Acesso, Baia e Estacionamento de 
Visitante: 1.046,6m². (Um mil e quarenta e seis 
metros e sessenta centímetros), equivalente a 2,96% 
(dois virgula noventa e seis por cento) da área líquida 
do empreendimento;
4.2 Passeios: 484,85m² (quatrocentos e oitenta e 
quatro metros e oitenta e cinco centímetros), 
equivalente a 1,37% (um virgula trinta e sete por 
cento) da área líquida do empreendimento;

d) Área Comercializável (Área Líquida do 
Terreno Para Implantação do Condomínio): 
30.465,26 m², (trinta mil quatrocentos e sessenta e 
cinco metros e vinte e seis decímetros quadrados), 
equivalente a 57,37% (Cinquenta e sete vírgula trinta e 
sete por centro) da área total do terreno, composto de 
171 unidades distribuídas em 87 casa e 84 villages. 
Conforme quadro a seguir:

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E SISTEMA VIÁRIO 
EXTERNO DE ACESSO

O Sistema viário interno do Condomínio Felicite Itacimirim 
será implantado pelo PROPRIETÁRIO sendo composto 
de pista com largura de 13,00m (treze metros) para a 
Alameda Brisa do Mar (via de penetração ou via principal), 
sendo  9,00m (nove metros) de pista de rolamento e 2,00m 
(dois metros) de cada passeio. As vias locais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
(Alameda Brisa da Floresta, Alameda Brisa do Jardim, 
Alameda Brisa do Vale, Alameda Brisa da Serra, Alameda 

Brisa do Rio e Alameda Brisa do Lago respectivamente) 
terão 9,00m (nove metros), sendo 6,00m (seis metros) de 
pista de rolamento e 1,5m (um metro e cinquenta 
centímetros) de cada passeio, com vias em asfalto, piso 
intertravado de concreto ou paralelo. Os passeios serão 
em concreto usinado e meio-fio padrão econômico. Os 
estacionamentos internos as margens da via central serão 
em gravilhão ou brita 0, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PCD/PNE, conforme NBR 
9050.

O Sistema viário externo de acesso ao Condomínio será 
implantado pelo PROPRIETÁRIO, trata-se da Alameda 
Brisa de Itacimirim, via de acesso da marginal para a 
portaria do condomínio, com largura de 13,00m (treze 
metros), sendo  9,00m (nove metros) de pista de 
rolamento e 2,00m (dois metros) de cada passeio, com 
vias em asfalto, piso intertravado de concreto ou paralelo, 
em conformidade com as normas aprovadas pelo Órgão 
Municipal de Trânsito. Os passeios serão em concreto 
us inado  e  me io - f io  padrão  econômico .  Os  
estacionamentos internos as margens da via serão em 
gravilhão ou brita 0, com observância à execução de 
rampas para acessibilidade de PCD/PNE, conforme NBR 
9050, revisada em 2020 e providos de sinalizações 
horizontal e vertical.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO 
E USO DO SOLO

I – Recuos: Os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância mínima dos limites das 
Casas e dos Villages para as vias internas e edificações:

a) Frente = Casa Padrão: 5.00m / casa PNE/PCD: 
4.50m/ 4.75m (mínimo:3.00m); Villages: variáveis 
> 4.49m/6.00m/6.50m/6.98m/11.50 m (mínimo: 
3.00 m); 

b) Laterais entre unidades = Casa Padrão: 1.50m / 
casa PNE/PCD: 2.10m (mínimo: 1.50m); villages: 
variáveis > 3.00/4.00/5.00/16.50m (mínimo: 
2.50m); 

c) Fundos = Casa Padrão: 3.00m / casa PNE/PCD: 
1.50m (mínimo: 1.50m); Villages: 2.50m (mínimo: 
2.50m);

d) Gabarito: casas: padrão e PNE/PCD: térreas – 01 
pavimento (máximo: 21.00m = 7 pavimentos); 
villages: 9.79m / 10.79m - 3 pavimentos (máximo: 
21.00m = 7 pavimentos);

III – Índice de ocupação (IO): PROJETO: 0.20 (LEI 
1092/2010 > MÁXIMO: 0,50);

IV – Índice de utilização (IU): PROJETO: 0.31 (LEI 
1092/2010 > MÁXIMO: 2,50);

V – Índice de permeabilidade (IP): PROJETO: 0.57 (LEI 
1092/2010 > MÍNIMO: 0,50);

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, 
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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 residencia is autônomas (casas ou 
apartamentos) e construções de uso comum, quando 
concluído todos os serviços de infraestrutura descrito 
neste documento.

§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 pelos PROPRIETÁRIOS ,  com 
pavimentação em asfalto, piso intertravado de concreto ou 
paralelo.

II – Passeios: os passeios externos serão executados 
pelos PROPRIETÁRIOS, em placas de concreto, com 
observância à execução de rampas para acessibilidade de 
PCD/PNE, conforme NBR 9050.

III – Rede de distribuição de energia elétrica e iluminação 
pública: as unidades serão abastecidas por rede de 
energia elétrica e a iluminação pública será executada 
pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto devidamente 
aprovado na COELBA e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, ficando a cargo de 
cada adquirente a ligação de energia em cada unidade 
imobiliária.

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema interno de 
abastecimento de água potável será executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à rede da EMBASA, 
conforme projeto específico.

V – Sistema de Esgotamento Sanitário: o sistema de 
esgotamento sanitário do empreendimento será 
executado pelos PROPRIETÁRIOS e contará com rede de 
captação interna, interligada ao PV existente, no receptor 
PV – 1C, localizado na Lat. 8607219,00 S-; Long. 
603789,71E, e distante 25 m, conforme orientação da 
EMBASA fornecida pela Carta de Viabilidade nº 497VT/21-
MS.

VI – Sistema de drenagem de águas pluviais: a drenagem 
pluvial será executada exclusivamente pelos 
PROPRIETÁRIOS, conforme projeto aprovado e 
arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR, atendendo à contribuição pluvial interna.

VII – As edificações: serão executadas de acordo com as 
normas técnicas conforme memorial descritivo em anexo, 

parte integrante deste processo.

VIII – Identificação das áreas públicas: 
a. a área institucional e áreas verdes 
deverão receber tratamento paisagístico, 
conforme projeto aprovado pela SEDUR;

IX – Paisagismo: as áreas verdes e de lazer em frente das 
casas serão plantadas com grama natural ou outra 
variedade de vegetação rasteira, adequados ao tipo de 
solo, ventilação e clima local. Nas áreas verdes e de lazer, 
também serão plantadas mudas de árvores, de espécies 
nativas ou adaptadas, conforme projeto paisagístico 
específico, aprovado pela SEDUR. As espécies exóticas 
serão toleradas apenas quando adaptadas ao 
ecossistema local.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DO EMPREENDIMENTO

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

I – O PROPRIETÁRIO, 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, de acordo 
com as especificações indicadas na Cláusula 
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) Responsabilizar-se pela construção de depósitos 
de lixos dispostos próximos à entrada do 
empreendimento, para que este seja acessado 
pelo veículo coletor responsável pelo 
recolhimento, de acordo com a viabilidade da 
empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal, sem ingressar na área interna do 
empreendimento;

d) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos 
respectivos adquirentes em cumprirem fielmente 
a legislação pertinente à matéria;

e) Entregar ao MUNICÍPIO as áreas doadas listadas 
no caput  da c láusula nona,  l iv res e 
desembaraçadas de qualquer ônus e ocupação;

f) Entregar ao MUNICÍPIO área doada listada na 
cláusula nona, parágrafo único.

g) Proceder ao desmembramento da área sobre a 
qual o empreendimento CONDOMÍNIO FELICITE 
ITACIMIRIM será construído, gerando nova 
matrícula para a mesma, mantendo apenas o 
remanescente na matrícula de nº 45.288 do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari, na 
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forma do item III da Cláusula Segunda deste 
Termo de Acordo e Compromisso, área esta que 
encontra-se indicada na planta anexa à AOP nº 
052/2021, pré-aprovada por esta municipalidade 
em 08.10.2021, através do processo nº 
2273.22.09.002.2019 como “área excluída do 
projeto”, e a partir de agora será melhor 
denominada como “área remanescente do 
terreno”, que mede 26.229,17m2 (vinte e seis mil, 
duzentos e vinte e nove metros e dezessete 
decímetros quadrados), para garantir que o 
empreendimento CONDOMÍNIO FELICITE 
ITACIMIRIM não seja implantado em área de lotes 
do Loteamento Antares, aprovado através do 
Decreto nº 218/1978, registrado na matrícula de nº 
3695 do 1º Registro de Imóveis de Camaçari, 
correspondente às áreas dos lotes que sobrepõe o 
terreno, quais sejam lotes 19 a 32 da Quadra I, 19 
da Quadra J, 01 a 06 da Quadra K e 01 a 16 da 
Quadra L;

h) Apresentar ao MUNICÍPIO, para emissão do 
Alvará de Implantação deste empreendimento, a 
certidão da matrícula de nº 45.288 do 1º Ofício de 
Registro de Imóveis de Camaçari (com o 
remanescente na forma do item III da Cláusula 
Segunda deste Termo de Acordo), bem como a 
certidão da matrícula que será criada para a área 
sobre a qual o empreendimento CONDOMÍNIO 
FELICITE ITACIMIRIM será construído, para que 
as partes signatárias deste TAC possam então 
RERRATIFICÁ-LO, a fim de inserir no mesmo as 
características e memorial descritivo da poligonal 
da área líquida sobre a qual o empreendimento 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM será 
implantado;

i) Oferecer e implantar melhoria urbana de 
interesse social e ambiental no município de 
Camaçari, na vizinhança do empreendimento 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM ,  
consistente na execução de serviço de drenagem 
de córrego a céu aberto - objeto de despejo de lixo 
e lançamento de esgoto in natura oriundos da 
localidade do Areal e dos seus subsistemas do 
entorno, conforme projeto e orçamento a serem 
aprovados pelas partes até a expedição do alvará 
de construção do empreendimento, sendo certo 
que todos os custos de dita intervenção deverão 
se limitar a no máximo o valor de R$360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais), devendo esta 
obra ser concluída no prazo de 24 (vinte e quatro 
meses) a contar da expedição da competente 
licença, pelo Município, para implantação do 
empreendimento,

j) Inserir no contrato de empreitada/prestação de 
serviços a ser firmado com a empresa que será 
contratada para construir o empreendimento 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM, cláusula 
determinando que preferencialmente dita 
empresa deverá contratar mão-de obra local para 
laborar na construção;

II – O MUNICÍPIO obriga-se a:
k) Fiscalizar o cumprimento deste Termo de Acordo e 

Compromisso;

l) Intervir pelos instrumentos próprios, para o 
cumprimento da legislação vigente, em especial a 
legislação ambiental;

m) 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;

n) Ser responsável pela manutenção e conservação 
das áreas doadas.

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 da 
Portaria 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 ao 
Município da área verde, sistema viário de acesso e área 
institucional.

PARÁGRAFO ÚNICO: A área de 5.383,10m² que será 
doada ao MUNICÍPIO, possui a poligonal abaixo indicada, 
na qual já se encontra inserido o percentual de 20% de 
doação obrigatória decorrente do futuro projeto de 
desmembramento que deverá tramitar perante o município 
de Camaçari, donatário da área: 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V-74, de 
coordenadas N 8.607.411,536 m. e E 603.417,063 m., 
situado no limite com ÁREA REMANESCENTE, deste, 
segue com azimute de 136°36'00" e distância de 15,60 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE 
até o vértice V-73, de coordenadas N 8.607.400,202 m. e E 
603.427,781 m.; deste, segue com azimute de 162°34'37" 
e distância de 19,30 m., confrontando neste trecho com 
ÁREA REMANESCENTE até o vértice V-72, de 
coordenadas N 8.607.381,784 m. e E 603.433,561 m.; 
deste, segue com  azimute de 215°17'12" e distância de 
11,15 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE até o vértice V-71, de coordenadas N 
8.607.372,684 m. e E 603.427,121 m.; deste, segue com  
azimute de 125°23'32" e distância de 11,46 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-70, de coordenadas N 8.607.366,049 m. e E 
603.436,460 m.;  deste, segue com  azimute de 
134°31'42" e distância de 12,72 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE até o vértice V-69, de 
coordenadas N 8.607.357,132 m. e E 603.445,525 m.;  
deste, segue com  azimute de 221°01'19" e distância de 
14,63 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE  até o vértice V-68, de coordenadas N 
8.607.346,097 m. e E 603.435,925 m.;  deste, segue com  
azimute de 126°07'30" e distância de 6,65 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-67, de coordenadas N 8.607.342,179 m. e E 
603.441,293 m.;  deste, segue com  azimute de 
213°02'38" e distância de 16,94 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE  até o vértice V-66, 
de coordenadas N 8.607.327,976 m. e E 603.432,054 m.;  
deste, segue com  azimute de 126°08'18" e distância de 
3,30 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
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REMANESCENTE  até o vértice V-65, de coordenadas N 
8.607.326,027 m. e E 603.434,723 m.;  deste, segue com  
azimute de 215°16'56" e distância de 15,32 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-64, de coordenadas N 8.607.313,518 m. e E 
603.425,872 m.;  deste, segue com  azimute de 
130°02'52" e distância de 14,81 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE  até o vértice V-63, 
de coordenadas N 8.607.303,989 m. e E 603.437,209 m.;  
deste, segue com  azimute de 35°54'11" e distância de 
22,04 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE  até o vértice V-62, de coordenadas N 
8.607.321,845 m. e E 603.450,136 m.;  deste, segue com  
azimute de 130°43'51" e distância de 11,28 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-61, de coordenadas N 8.607.314,482 m. e E 
603.458,687 m.;  deste, segue com  azimute de 
215°58'33" e distância de 22,35 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE  até o vértice V-60, 
de coordenadas N 8.607.296,394 m. e E 603.445,557 m.;  
deste, segue com  azimute de 124°28'46" e distância de 
20,84 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE  até o vértice V-59, de coordenadas N 
8.607.284,597 m. e E 603.462,735 m.;  deste, segue com  
azimute de 209°37'09" e distância de 4,98 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-58, de coordenadas N 8.607.280,270 m. e E 
603.460,275 m.;  deste, segue com  azimute de 
125°49'48" e distância de 14,45 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE  até o vértice V-57, 
de coordenadas N 8.607.271,813 m. e E 603.471,988 m.;  
deste, segue com  azimute de 31°41'12" e distância de 
6,93 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE  até o vértice V-56, de coordenadas N 
8.607.277,713 m. e E 603.475,630 m.;  deste, segue com  
azimute de 122°24'01" e distância de 8,63 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA REMANESCENTE  
até o vértice V-55, de coordenadas N 8.607.273,091 m. e E 
603.482,913 m.;  deste, segue com  azimute de 
214°08'20" e distância de 7,37 m., confrontando neste 
trecho com ÁREA REMANESCENTE  até o vértice V-54, 
de coordenadas N 8.607.266,994 m. e E 603.478,779 m.;  
deste, segue com  azimute de 125°21'38" e distância de 
15,03 m., confrontando neste trecho com ÁREA 
REMANESCENTE  até o vértice V-53, de coordenadas N 
8.607.258,294 m. e E 603.491,039 m.;  deste, segue com  
azimute de 300°53'46" e distância de 148,39 m., 
confrontando neste trecho com ÁREA URBANA  até o 
vértice V-100, de coordenadas N 8.607.334,488 m. e E 
603.363,709 m.;  deste, segue com  azimute de 34°42'06" 
e distância de 93,72 m., confrontando neste trecho com 
ÃREA URBANA/ÁREA VERDE  até o vértice V-74, de 
coordenadas N 8.607.411,536 m. e E 603.417,063 m.;   
ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao 
Meridiano Central 39° WGr , tendo como o Datum o  
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e 
perímetros foram calculados no plano de projeção UTM. 

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, 24  de novembro de 2022.

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
MUNICÍPIO

SIGMA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 
PROPRIETÁRIO POR SUA PROCURADORA
FELICITE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

FELICITE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 

FUTURA INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO 
CONDOMÍNIO FELICITE ITACIMIRIM

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE CAMAÇARI

CAPÍTULO I
 DA NATUREZA, COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

.
Art. 1º- O Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Camaçari, instituído pela Lei Municipal nº 
1663 de 30 de Abr i l  de 2021 é órgão de
caráter deliberativo, composto, de forma paritária, por 
r e p r e s e n t a n t e s  d o
Poder Público e representantes de entidades da 
sociedade civil, e de movimentos populares, assim 
definidos: 
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I – Membros designados pelo poder público:
a) representante da Secretaria da Habitação;
b) representante da Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente;
c) representante da Secretaria do Desenvolvimento 
Social e Cidadania;
d) representante da Secretaria de Infraestrutura;

II – Membros representantes da sociedade civil e 
representantes de movimentos populares

PARÁGRAFO ÚNICO. Cada conselheiro terá um suplente 
que assumirá, automaticamente, nas ausências e 
impedimentos dos seus titulares.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE CAMAÇARI 

DO MANDATO DO CONSELHEIRO

Art. 2. º - O mandato dos Conselheiros será exercido 
gratuitamente, pelo período de dois (02) anos, permitida 
sua recondução, ficando expressamente vedada a 
concessão de qualquer tipo de remuneração, vantagem ou 
benefício de natureza pecuniária, sendo considerado, sua 
participação, de relevante interesse público.

Art. 3.º- Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem 
justificativa, a três sessões ordinárias consecutivas ou 
cinco alternadas, devendo assumir, imediatamente, seu 
suplente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Se ocorrer as faltas nos limites 
previstos neste artigo, também do suplente, à entidade 
representada será demandada para que indique novos 
representantes, titular e suplentes, para completarem o 
mandato.

DAS REUNIÕES DO CONSELHO

Art. 4º. As reuniões ordinárias do Conselho Municipal de 
Habitação de Camaçari - CMHC serão bimestrais, 
segundo o cronograma fixado pelo plenário no início de 
cada exercício e, extraordinariamente, mediante 
convocação de seu Presidente ou ainda, pela maioria de 
seus membros, sendo exigido, nesta hipótese, justificativa 
por escrito ao Presidente do Conselho.

§ 1º – As reuniões do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Camaçari – CGFMH, serão iniciadas com 
a presença de, pelo menos, metade dos conselheiros e 
suas deliberações tomadas por maioria de votos dos 
presentes. 

DA FORMA, TEMPO E ORDEM DAS REUNIÕES 

Art. 5º – As reuniões do CGFMH, serão lavradas em ata de 
forma sucinta e a lista de presença fará parte integrante 
desta.

Art. 6º - As reuniões terão duração máxima de três horas, 
prorrogáveis, por no máximo, trinta minutos, a critério dos 

Conselheiros, sendo desenvolvida na seguinte ordem:

I.  Expediente; 
II.  Deliberação
III.  Palavra livre;
IV.  Encerramento.

§ 1º – O expediente terá duração máxima de quinze 
minutos e abrangerá:

I. Leitura, discussão e votação da ata da sessão 
anterior;

II. Apresentação, pelo secretár io, avisos, 
comunicações, correspondências e documentos 
de interesse do Conselho; 

III. Leitura da pauta.

§ 2º – A deliberação compreende a discussão e votação 
dos assuntos da pauta.

§ 3º – O Presidente do Conselho, em função da extensão 
da pauta, definirá, no início da reunião, o tempo máximo 
para discussão de cada assunto e, por via de 
consequência, limitará o tempo de manifestação de cada 
conselheiro sobre aquele assunto. 

§ 4º - Anunciada a apreciação de um assunto, far-se-á a 
exposição da matéria, passando-se a discussão e a 
posterior votação.

 § 5º - O conselheiro que desejar manifestar-se quanto ao 
tema em discussão deverá solicitar a palavra que será 
concedida por ordem de inscrição.

§ 6º – Ao proceder a votação o Presidente deverá solicitar a 
manifestação da plenária quanto aos votos favoráveis e 
contrários e às abstenções. 

§ 7º - Durante a votação só será admitido o uso da palavra 
para encaminhamento de votação, declaração de voto ou 
pedido de questão de ordem.
 
§ 8º – Para os efeitos de registro em ata só serão 
consideradas declarações de voto, se o conselheiro, 
expressamente, requerer.
 
§ 9º – A decisão de matéria constante da pauta poderá ser 
adiada por deliberação do Conselho, a pedido de qualquer 
um de seus membros, desde que devidamente justificada.
 
§ 10º – As deliberações do Conselho Municipal de 
Habitação serão objeto de Resoluções a serem expedidas 
pelo Presidente do Conselho.

DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO

Art. 7º – Compete ao Conselho Municipal de Habitação:

I. Fixar critérios, definir diretrizes e estratégias para 

a implementação da Política Municipal de 

Habitação de Interesse Social e do Plano 

Habitacional de Interesse Social, observadas a 

legislação que rege a Matéria;
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II. Deliberar, acompanhar e fiscalizar a aplicação dos 

recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o 

auxílio da Secretaria Municipal de Finanças do 

Município;

III. Deliberar sobre as demonstrações mensais de 

receita e despesa do Fundo Municipal de 

Habitação;

IV. Deliberar sobre a divulgação das formas e critérios 

de acesso ao Plano Habitacional de Interesse 

Social, bem como as ações a serem realizadas;

V. Convocar, com pelo menos metade de seus 

membros, Justificando, por escrito ao Presidente 

do Conselho Municipal de Habitação, Reunião 

extraordinária, propondo a pauta;

VI. Promover e articular, quando necessário, reuniões 

com os Demais Conselhos existentes no 

Município;

VII. Propor medidas de aprimoramento para o 

desempenho do Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Habitação, bem como outras formas 

de atuação, Visando a consecução dos objetivos 

dos programas habitacionais;

VIII. Participar das audiências públicas e conferências 

para debater e avaliar critérios de alocação de 

recursos e do Plano Habitacional de Interesse 

Social no âmbito do Município;

IX. Aprovar o Regimento Interno e promover suas 

alterações, quando necessário;

X. Estimular e incentivar a permanente atualização e 

Aperfeiçoamento dos serviços públicos 

municipais e de seus servidores, ligados à área de 

regularização fundiária e habitação;

XI. Tomar parte nas discussões e votações;

XII. Colaborar com o bom andamento dos trabalhos;

XIII. Desempenhar os encargos que lhes forem 

atribuídos;

XIV. Cumprir as determinações deste Regimento.

Art. 8º- É dever do Conselheiro o comparecimento às 
sessões, tanto Ordinárias como extraordinárias, cabendo 
o voto ao titular, devendo este Justificar, previamente ou na 
reunião seguinte, por escrito, a impossibilidade de 
Comparecimento à reunião.

Parágrafo único – Quando o titular estiver impedido ou 
Impossibilitado de  comparecer deverá comunicar o fato 

ao respectivo Suplente, em tempo, para que ocorra a 
substituição.
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE

Art. 9º - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de 
Habitação de Camaçari:

I- Presidir as sessões, coordenando os trabalhos, 
resolvendo as questões ordem, conduzindo os debates, 
apurando as votações e estabelecendo os procedimentos 
necessários para resolver situações de impasse;

II - Representar o Conselho, superintender seus serviços e 
assegurar seu funcionamento;

III - Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV – O voto de desempate nas deliberações do Conselho;

V – Indicar, entre os servidores públicos municipais, o 
Secretário do Conselho Municipal Habitação;

VI - Organizar a pauta e o calendário das reuniões;

VII – Assinar as correspondências do Conselho;

VIII – Comunicar, às entidades e/ou órgãos representado 
no Conselho, as ausências de seus representados que 
excedam às previstas por este regimento Interno e solicitar 
sua substituição;

IX – Estabelecer, ouvido o Conselho Municipal de 
Habitação, as diretrizes, prioridades e estratégias para a 
implementação da Política Municipal de Habitação de 
Interesse Social e do Plano Habitacional de Interesse 
Social;

X – Elaborar a proposta orçamentária e controlar a 
execução do orçamento e dos planos de aplicação anuais 
e plurianuais dos recursos do Fundo Municipal de 
Habitação - FMH, em consonância com a legislação 
vigente;

XI – Expedir Resoluções, na forma aprovada pelo 
Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Camaçari;

XII – Acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do 
Fundo Municipal de Habitação - FMH;

XIII – Subsidiar o Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Camaçari, com estudos Técnicos 
preliminares, necessários ao exercício de suas atividades.

Parágrafo único- O Presidente do Conselho Municipal 
Habitação será substituído, nas suas ausências e 
impedimentos, pelo representante da Secretaria Municipal 
Habitação.

DO SECRETÁRIO

Art. 10 – A função de Secretário será exercida por um 
servidor público Municipal, designado pelo Presidente, 
competindo-lhe:
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I – Organizar, juntamente com o Presidente, a pauta dos 
trabalhos para cada sessão;

II – Enviar o material aos conselheiros e suplentes;
III – redigir as atas das reuniões;

IV – Inscrever as pessoas presentes à reunião que 
quiserem manifestar sua opinião sobre determinado 
assunto da pauta;

V - Organizar espaços físicos e materiais das reuniões do 
Conselho;

VI- Colher a assinatura dos conselheiros na lista de 
presença;

VII – Digitar e expedir a correspondência a ser assinada 
pelo Presidente;

VIII – Manter em arquivos os documentos expedidos e 
recebidos pelo conselho;

IX - Manter atualizado o controle da frequência dos 
conselheiros;

X- Comunicar, ao Presidente, quais os conselheiros que 
excederam as ausências previstas por este Regimento 
Interno;

§ 1º – Os conselheiros deverão receber, com antecedência 
mínima de cinco dias da reunião ordinária, 
preferencialmente, via correio eletrônico:

I – A ata da reunião anterior;
II – A pauta da reunião;
III – em avulso, o material objeto da pauta;

§ 2º – O membro do Conselho que tiver assunto a ser 
incluído na pauta deverá, com antecedência mínima de 10 
(dez) dias, encaminhá-la por escrito, preferencialmente via 
correio eletrônico, ao Secretário, que o submeterá ao 
Presidente.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - O CGFMH reunir-se-á em local previamente 
definido na Convocação.

Art. 12 – A reunião extraordinária obedecerá a forma deste 
Regimento e sua pauta limitar-se-á ao assunto que deu 
causa a convocação.

Art.13 - Poderão participar das reuniões a convite dos 
membros do Conselho ou de seu Presidente, com direito a 
voz, representantes de órgãos públicos e de entidades 
privadas, cuja área de competência se relacione com o 
assunto a ser discutido.

Art.14 - Todas as reuniões serão abertas à comunidade, 
que poderá manifestar-se, mediante inscrição prévia junto 
ao Secretário do Conselho, sobre o assunto em pauta que 
for de seu interesse, tendo, no máximo, três minutos para 

defender seu ponto de vista.

Art. 15 - Quaisquer alterações deste Regimento, serão 
propostas em sessão do Conselho, discutidas e votadas 
em sessões posteriores.

Art. 16 - Os casos omissos serão decididos pelo plenário.

Art. 17 - Este regimento entra em vigor na data de sua 
aprovação.

Camaçari-BA, em 08 de dezembro 2022.

VIVIAN ANGELIM FERREIRA
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 105/2022
DE 13 DE DEZEMBRO 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 AUTA 
MARIA RODRIGUES 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: 12/12/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE.

CONTRATO Nº  0410/2022. CONTRATADO: AUTA 
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MARIA RODRIGUES 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$4.350,00 (quatro 
mil trezentos e cinquenta reais). Dotação orçamentária: 
Projeto/Atividade: 2025; Elemento de Despesa: 
33.90.36/33.90.39; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 12 /12/2022. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2022 AO 
CONTRATO Nº 0398/2022 – FORNECIMENTO DE 
FOGOS DE ARTIFÍCIOS E SERVIÇO DE MONTAGEM, 
EXECUÇÃO E  DESMONTAGEM DE SHOW 
PIROTÉCNICO, PARA ATENDER OS EVENTOS 
REALIZADOS E APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA INCLUINDO OS FESTEJOS DO RÉVEILLON 
2022 NO MUNICÍPIO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, representado neste ato 
pelo Secretário, Sr. JOSÉ GAMA NEVES, brasileiro, 
casado, portador do R.G nº 0397086679 SSP-BA, inscrito 
no CPF sob o nº 259.708.445-00, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0500/2021, que se regerá pela legislação 
pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: PREGÃO 0259/2021

OBJETO: INCLUSÃO DE ELEMENTO DE DESPESA

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 § 8º, da Lei Federal 
8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº. 
001/2022, cujo objeto é a Inclusão de ELEMENTO DE 
DESPESA conforme o orçamento fiscal vigente.

Camaçari-BA, 17 de novembro de 2022.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 
0382/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA FLEX PRODUÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO E COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

	
A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n.º 0382/2022, conforme 
processo n.° 00248.11.07.611.2021, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n.° 
00248.11.07.611.2021, Contrato n.° 0382/2022.

OBJETO: 
Contratação de Empresa especializada no fornecimento 
de instrumento de avaliação ambiental (comunicação 
visual plotagem em veículos) para avaliação de ruído 
ocupacional, visando atender as necessidades da 
Coordenação Policia Militar (PM) pertencente a Prefeitura 
Municipal de Camaçari, Bahia.

FUNDAMENTO: 
Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 8.666/1993, 
realiza-se o presente Apostilamento, cujo objetivo é a 
alteração do Disposto na Cláusula Segunda - Do 
Recurso Financeiro, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova Dotação Orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari-BA, 16 de Novembro de 2022.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

	AVISO DE LICITAÇÃO
	

PREGÃO N.º 0233/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 

AVISO DE ABERTURA. Objeto REGISTRO DE PREÇO 

PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR, OS 

TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO 
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APOSTILAMENTOS

ELEMENTO ANTERIOR  
U.G  Projeto Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

0202 -Secretaria de 
Governo  

4001 –  PROMOÇÃO DE 
EVENTOS MUNICIPAIS  

339030 - Material de 
Consumo  

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos  
0202 -Secretaria de 

Governo  
4085 – APOIO 

INSTITUCIONAL  
339030 - Material de 

Consumo  
1500.000 – Recursos 

não vinculados de 
Impostos  

 

ELEMENTO ATUAL  
U.G  Projeto Atividade  Elemento de Despesa  Fonte  

0202 -Secretaria de 
Governo  

4001 –  PROMOÇÃO DE 
EVENTOS MUNICIPAIS  

339039 - Outros 
Serviços Terceiros 

Pessoa Jurídica  

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos  
0202 -Secretaria de 

Governo  
4085 – APOIO 

INSTITUCIONAL  
339039 - Outros 

Serviços Terceiros 
Pessoa Jurídica  

1500.000 – Recursos 
não vinculados de 

Impostos  
 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

0808 – Secretaria 
Municipal da 
Administração 

2038 - Apoio Das Ações 
De Segurança 
 

33903000 - Material de 
Consumo 

15000000 - Recursos 
Não Vinculados de 
Impostos 
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PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E OBSERVADAS 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PELO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO - FNDE, ATRAVÉS DO MANUAL DE 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, VOL. 07 DO MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO. ACOLHIMENTO: 28/12/2022 a partir 

das 08h00min; ABERTURA: 29/12/2022, às 08h30min; 

DISPUTA: 29/12/2022, às 09h30min. (Horário Brasília). 

EDITAL/INFORMAÇÕES: .  www.licitacoes-e.com.br
Licitação n.º: 978706. Tel.: (71) 3621-6880. JUSSARA 

SOUZA DE OLIVEIRA - PREGOEIRA DA COMPEL.

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N.º 0225/2022 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE SUSPENSÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação - COMPEL torna público, para 
conhecimento dos interessados, que em virtude de 
Questionamentos realizados por empresas interessadas 
em participar do certame e por não haver tempo hábil para 
resposta, fica SUSPENSA a sessão de acolhimento das 
propostas de preços, abertura e disputa do PREGÃO N.º 
0225/2022 (ELETRÔNICA) – COMPEL, cujo objeto é o 
Registro de preços contratação de empresa especializada 
para aquisição de equipos transparentes cristal e equipos 
fotossensíveis com o comodato de bombas de infusão 
para uso nas Policlínica Pediátrica, Policlínica Sede, 
Multicentro, nas Unidades de Urgência e SAMU do 
município, prevista para: Acolhimento: 14/12/2022 a 
partir das 09h00min; Abertura: 15/12/2022, às 09h00 e 
Disputa: 15/12/2022, às 10h00. Informaremos a nova data 
oportunamente. Camaçari, 14 de dezembro de 2022. 
Priscila Lins dos Santos – Pregoeira da COMPEL.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL 
(ISSM) - 2022

Realizada em 30/11/2022
Participação:
Membros do Conselho Fiscal:
Anderson dos Santos Rocha (titular) - Representante da 
Controladoria-Geral do Município (CGM)
Emanuelle Rocha Reimão dos Reis (titular)  - 
Representante do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM) 
Marineide Alves da Silva (titular) - Representante dos 
servidores públicos efetivos do município de Camaçari
Erika Eduarda Oliveira (suplente) - Representante dos 
servidores públicos efetivos do município de Camaçari
Tiago Santos de Jesus (suplente) - Representante da 
Controladoria-Geral do Município (CGM)

Convidados: 
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de Gabinete da 
Superintendência
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor de 
Administração e Finanças
Diego Silva de Souza - Membro suplente do Comitê de 
Investimentos

Secretária:
Rita de Cássia Martins Sousa Nascimento 

Pauta da Reunião:
I) Aprovação do Relatório de Gestão dos Investimentos 
do ISSM de Outubro de 2022;
II) Aprovação do Relatório de Governança do 3º 
Trimestre de 2022;
III) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do 
Conselho Fiscal do 3º Trimestre de 2022;
IV) Apresentação do Relatório de Aderência das Hipóteses 
Biométricas, Demográficas, Econômicas e Financeiras;
V) Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 
2022 do ISSM.

Anexos:
I) Parecer N° 16/2022
II ) Parecer Nº 17/2022

Reunião:
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
vinte e dois, por volta das quinze horas, por 
videoconferência na plataforma de comunicação Google 
Meet, conforme prevê o art. 85, §9º, da Lei Complementar 
n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros do 
Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal (ISSM), sob a presidência do primeiro, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA (membro titular), 
representando a Controladoria-Geral do Município (CGM); 
EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS (membro 
titular), representando o Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal (ISSM); MARINEIDE ALVES DA SILVA 
(membro titular), representando os servidores públicos 
efetivos do município de Camaçari; ERIKA EDUARDA 
OLIVEIRA (suplente), representante dos servidores 
públicos efetivos do município de Camaçari e TIAGO 
SANTOS DE JESUS (suplente), representante da 
Controladoria-Geral do Município (CGM). Estando 
presentes os seguintes convidados: ANA CLARA 
ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de Gabinete da 
Superintendência, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE 
SENA, diretor de Administração e Finanças, e DIEGO 
SILVA DE SOUZA, membro suplente do Comitê de 
Investimentos. A teor do art. 85, §7º, da Lei Complementar 
n° 1644/2020, após verificação do quórum legal, foi 
estabelecida a seguinte pauta: I) Aprovação do Relatório 
de Gestão dos Investimentos do ISSM de Outubro de 
2022; II) Aprovação do Relatório de Governança do 3º 
Trimestre de 2022; III) Aprovação do Relatório de 
Prestação de Contas do Conselho Fiscal do 3º 
Trimestre de 2022; IV) Apresentação do Relatório de 
Aderência das Hipóteses Biométricas, Demográficas, 
Econômicas e Financeiras; V) Avaliação e aprovação 
das contas do 3º trimestre de 2022 do ISSM. Aberta a 
reunião, o presidente do Conselho Fiscal, ANDERSON 
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DOS SANTOS ROCHA, registrou a presença de todos os 
conselheiros e dos convidados supracitados e passou a 
palavra ao membro do Comitê de Investimentos DIEGO 
SILVA DE SOUZA para apresentação do referido relatório. 
Diego citou a rentabilidade de R$ 4 milhões no período, 
comentou brevemente as decisões tomadas pelo Comitê, 
destacando a aprovação de realocações de recursos e 
pagamento da folha como decisões rotineiras. Disse que 
as projeções de mercado são as mesmas do relatório 
anterior e que não houve mudanças bruscas nos ativos do 
segmento no período. Comentou que não houve alteração 
nas aplicações e resgates e que não há nada preocupante 
na rentabilidade e risco de cada um dos ativos. Explicou 
que os indicadores apresentam volatilidades e risco dentro 
do aceitável e chamou a atenção para os indicadores de 
desempenho que demonstram a baixa exposição da 
carteira em renda variável, ressaltando que esses 
indicadores podem ter significativa melhora se começar a 
se expor mais à renda variável a médio e a longo prazo. 
Disse que não houve mudanças quanto ao 
enquadramento em relação à Resolução 4.963/2021 e à 
Política de Investimentos 2022. Comentou que no dia 11 
de outubro, o Instituto recebeu R$ 26 mil reais da REAG 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A 
referentes aos resultados apurados no mês anterior. Disse 
ainda que o Instituto recebeu quase R$ 1 milhão de reais 
do Fundo Piatã resultante da amortização dos cotistas. 
Informou que nos dias 4 e 5 de outubro 26 servidores 
participaram do Curso Certifica RPPS e no dia 17 de 
outubro, o diretor-superintendente obteve certificação 
nível avançado. Finalizou a apresentação, colocando-se à 
disposição para eventuais esclarecimentos. Não havendo 
questionamentos, o Conselho Fiscal aprovou por 
unanimidade o Relatório de Gestão dos Investimentos 
do ISSM de Outubro de 2022. Com a palavra, a chefe de 
Gabinete ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA comentou 
que a próxima reunião do Conselho está agendada para o 
dia 28 de dezembro, período no qual deverá acontecer o 
recesso. Diante disso, o Conselho transferiu a reunião 
para o dia 22 de dezembro, às 15h. Ato contínuo, passou 
ao item II) Aprovação do Relatório de Governança do 3º 
Trimestre de 2022. ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA 
iniciou a apresentação citando os indicadores da Gestão 
Previdenciária, informando que foram requeridas 66 
aposentadorias de janeiro a setembro de 2022. Disse que 
ainda há um estoque dos anos anteriores o qual vem 
sendo saneado gradativamente. Informou que em 30 de 
setembro havia um total de 102 aposentadorias em 
tramitação. No mesmo período foram concedidas 48 
aposentadorias e cinco foram arquivadas. Informou que 
foram indeferidas duas pensões por morte, 12 foram 
concedidas e 19 estavam em tramitação em 30 de 
setembro. Citou que foram recebidos outros 200 
processos, entre isenção de imposto de renda, progressão 
horizontal, revisão de benefício e pecúnia. Destes, 133 
foram analisados e despachados. Disse que a Diretoria de 
Previdência realizou 100 sindicâncias. No mesmo período 
foram recadastrados 1.418 aposentados e 243 
pensionistas, além disso foram identificados 24 óbitos de 
aposentados e pensionistas. Ressaltou que ainda há um 
amplo atendimento remoto, sendo que dos 12.548 
atendimentos realizados no período, o principal meio de 
contato foi o whatsapp. Informou que foram respondidas 
70 avaliações de atendimento, das quais 64 avaliaram o 

atendimento como excelente. Citou a realização da 
audiência pública em 2022. Disse que iniciou o 
recebimento de compensação previdenciária entre 
Regimes Próprios, sendo o primeiro recebimento ocorrido 
em agosto. Informou que em julho houve saneamento do 
DataPrev, ressaltando a antecipação da Diretoria de 
Previdência no saneamento dos óbitos acumulados, após 
a regularização da funcionalidade. Com a palavra, a 
conselheira EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 
indagou sobre a diferença significativa do 1º trimestre para 
os outros, ao que ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA 
respondeu que essa diferença se deu em razão do 
trabalho de saneamento feito pela Diretoria de 
Previdência. Com a palavra, a conselheira MARINEIDE 
ALVES DA SILVA pediu esclarecimentos sobre o 
saneamento citado, ao que Ana Clara respondeu que 
significa fazer o levantamento e dar baixa no histórico no 
período acumulado no sistema. Disse, ainda, que quando 
tal funcionalidade foi liberada no Sistema Comprev, o 
Instituto se antecipou para fazer esse trabalho de 
saneamento e, assim, evitar multas. O Conselho solicitou a 
disponibilização do relatório do procedimento realizado, ao 
que Ana Clara respondeu que fará a solicitação à Diretoria 
de Previdência. Com a palavra, ERNÂNI BERNARDINO 
ALVES DE SENA disse que o Ministério da Economia vem 
fazendo uma série de mudanças nos sistemas e pontuou 
que havendo qualquer problema com as certidões 
municipais, o Instituto fica impedido de receber recursos 
da compensação previdenciária. Reforçou que o 
acompanhamento da Prefeitura é importante porque 
impacta nesses fluxos. Ao retomar a palavra, Ana Clara 
passou a apresentar os dados da Gestão Financeira e 
Contábil. Citou que foi realizada 61% da receita e 50% das 
despesas. Apontou que as principais fontes de receita 
foram contribuição, investimentos e compensação 
previdenciária. Citou brevemente as despesas por tipo, 
ressaltando a necessidade de alterar o gráfico a fim de 
separar as despesas com compensação previdenciária de 
outras despesas, a partir do próximo relatório, evitando a 
distorção do que está sendo chamado de “outras 
despesas”, o que foi corroborado pelo Conselho. Disse 
que até o 3° trimestre, o Instituto havia utilizado 69% da 
taxa administrativa. Citou que há 2,5 ativos por cada 
inativo. Sobre o tópico Gestão dos Investimentos, informou 
que o mesmo já foi apresentado na reunião anterior e, por 
isso, não apresentaria novamente. Citou brevemente 
dados ao Jurídico. Sobre os contratos vigentes, destacou a 
contratação da empresa Agenda, responsável pela 
implantação do Sistema no ISSM. Esclareceu que o ISSM 
está em fase de implementação do  sistema e, por isso, 
está tramitando concomitantemente processos digitais e 
físicos e está previsto para o mês de dezembro um novo 
treinamento para reforçar algumas funcionalidades do 
portal e do aplicativo. Informou que ao finalizar o portal, 
deverá divulgar o autorecadastramento dos servidores 
ativos, o que vai possibilitar fazer um novo cálculo atuarial. 
Pontuou que algumas funcionalidades só poderão ser 
usadas após o recadastramento dos ativos, a exemplo da 
simulação de benefícios. Citou brevemente dados 
relacionados à Comunicação, à Ouvidoria e à Gestão de 
Pessoas. Adiantou que no próximo relatório serão 
apresentadas novidades sobre certificações e 
capacitações do período. Citou brevemente dados 
relacionados à Controladoria. Ato contínuo, passou ao 
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item III) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas 
do Conselho Fiscal do 3º Trimestre de 2022.  Ana Clara 
informou que no período, o Conselho Fiscal realizou nove 
reuniões e elaborou 13 pareceres. Não havendo 
considerações a fazer, o Conselho Fiscal aprovou por 
unanimidade o Relatório de Governança do 3º 
Trimestre de 2022 e o Relatório de Prestação de Contas 
do Conselho Fiscal do 3º Trimestre de 2022. Ato 
contínuo, passou ao item  IV) Apresentação do Relatório 
de Aderência das Hipóteses Biométr icas,  
Demográficas, Econômicas e Financeiras. Com a 
palavra, a chefe de Gabinete  ANA CLARA ANDRADE DE 
ALMEIDA esclareceu que o estudo avalia se as hipóteses 
estão condizentes ou não à realidade do Instituto. Pontuou 
que os aspectos definidos em lei estão condizentes. Com 
relação às hipóteses biométricas disse que há outra tábua 
de mortalidade mais aderente, no entanto a já utilizada 
também é aderente. Esclareceu que a taxa de juros 
parâmetro vem definida em Portaria de acordo com o 
passivo atuarial do Regime Próprio, sendo o do ISSM de 
15,9. Explicou, ainda, que à taxa de juros parâmetro é 
possível acrescentar 0,15% de acordo com o alcance da 
meta atuarial. Uma vez que o Instituto alcançou a meta 
atuarial em dois anos, nos últimos cinco anos, ficou definida 
a taxa de juros de IPCA + 4,97%. Ana Clara encerrou a 
apresentação colocando-se à disposição para eventuais 
esclarecimentos. Não havendo dúvidas, passou ao item V) 
Avaliação e aprovação das contas do 3º trimestre de 
2022 do ISSM. Após breves discussões, o Conselho 
decidiu manter a mesma ressalva da reunião anterior, 
sobre o uso do PCASP estendido. O Conselho avaliou o 
trimestre como positivo diante da meta atuarial alcançada 
no período. Com a palavra, o conselheiro TIAGO SANTOS 
DE JESUS chamou a atenção para a necessidade de 
atualização referente à aplicação no Título Privado 
Santander, cujo valor permanece o mesmo na relação 
bancária, de R$ 20 milhões, há três meses. O conselheiro 
parabenizou o Instituto pelos relatórios de governanças e 
de investimentos. A conselheira ERIKA EDUARDA 
OLIVEIRA disse que toda essa modernização e 
transparência dá uma tranquilidade aos servidores e aos 
conselheiros e esse salto na gestão do Instituto é bastante 
significativo.  ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA 
aproveitou para informar que será implementado Portal de 
Transparência com dados abertos. Não havendo outros 
comentários, foram aprovadas, com ressalvas, as 
contas do 3º trimestre de 2022 do ISSM, conforme 
Parecer Nº 17/2022, anexo a esta ata. Em seguida, 
ANDERSON DOS SANTOS ROCHA encerrou a reunião, 
agradecendo a presença de todos. E nada mais havendo 
passível de registro, eu, RITA DE CÁSSIA MARTINS 
SOUSA NASCIMENTO, na qualidade de secretária 
designada pela Portaria n° 66/2022, de 12 de setembro de 
2022, lavrei a presente ata de reunião que vai por mim e 
pelos demais assinada digitalmente.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA
PRESIDENTE E MEMBRO TITULAR DO CONSELHO 
FISCAL - REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA-

GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

MARINEIDE ALVES DA SILVA
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS
MEMBRO TITULAR DO CONSELHO FISCAL

REPRESENTANTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM)

TIAGO DOS SANTOS DE JESUS
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

REPRESENTANTE DA CONTROLADORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO (CGM)

ERIKA EDUARDA OLIVEIRA
MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

(CONVIDADA)

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA 
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(CONVIDADO)

DIEGO SILVA DE SOUZA
MEMBRO SUPLENTE DO COMITÊ DE 

INVESTIMENTOS - CONVIDADO)

RITA DE CÁSSIA MARTINS SOUSA NASCIMENTO
SECRETÁRIA

PARECER N° 16/2022 
CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre o relatório de gestão dos 

investimentos do Instituto de Seguridade do 

Servidor Municipal referente ao mês de outubro 

de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de 

Seguridade do Servidor Municipal - ISSM, com 

fundamento na Lei Complementar nº 1644/2020 em sua 

11ª Reunião Ordinária, APROVAM o Relatório Mensal de 

Gestão dos Investimentos referente ao mês de outubro do 

ano de 2022 e assevera sua conformidade com a Política 

de Investimentos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Camaçari-BA, 30 de novembro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 

CONSELHEIRA TITULAR

MARINEIDE ALVES DA SILVA

CONSELHEIRA TITULAR
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PARECER N° 17/2022 
CONSELHO FISCAL DO ISSM

Dispõe sobre a prestação de contas do 

Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal – ISSM referente ao 3º trimestre 

de 2022.

                                                                                                                                                                                                                                    

1. RELATÓRIO

O Conselho Fiscal do Instituto de Seguridade do Servidor 

Municipal - ISSM, com fundamento na Lei Complementar 

1644/2020, manifesta-se sobre a prestação de contas do 

Instituto referente ao 3° trimestre do exercício de 2022.

  

2. ANÁLISE 

O Conselho Fiscal ao analisar documentação referente ao 

terceiro trimestre de 2022, quais sejam: Relatório de 

Controle Interno, Aplicações e Resgates - APR, 

Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos 

Recursos - DAIR, Demonstrativos Contábeis, 

Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 

Repasses - DIPR, Demonstrativo da Política de 

Investimentos - DPIN, Política de Investimentos, 

Notificações e deliberações do TCM-BA sobre as contas 

do Instituto, Relatório Mensal de Investimentos e Relatório 

de Governança Corporativa, mantém a ressalva referente 

a utilização parcial do PCASP estendido 2022, conforme 

Portaria MPS nº 509/2013 ao tempo em que assevera que 

os investimentos estão de acordo com a Política de 

Investimentos, motivação pela qual se aprova as contas 

apresentadas.

3. CONCLUSÃO

Ao exposto, restam aprovadas, com a ressalva apontada, 

as contas do ISSM referentes ao 3° trimestre de 2022. 

Camaçari-BA, 30 de novembro de 2022.

ANDERSON DOS SANTOS ROCHA

CONSELHEIRO TITULAR – PRESIDENTE

EMANUELLE ROCHA REIMÃO DOS REIS 

CONSELHEIRA TITULAR

MARINEIDE ALVES DA SILVA

CONSELHEIRA TITULAR

DESPACHO Nº 63/2022

Considerando a inexistência dos requisitos legais 
previstos na Lei Municipal 997/2009, INDEFIRO o pedido 
de habilitação de Pensão Por Morte, formulada pela 
requerente LUCY MARY JOHN IVO MORAIS, através do 
processo Administrativo nº 00164.07.10.372.2022.

Camaçari-BA, 06 de dezembro de 2022.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE
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