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DECRETO DE 07 NOVEMBRO DE 2017

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,

CONSIDERANDO a ordem da Excelentíssima Senhora 
Desª. Maria de Fátima Silva Carvalho, através do Agravo 
de Instrumento nº 0021721-03.2017.8.05.0000

SUSPENDER, o ato de nomeação conforme Decreto, de 
25/10/2017, do Sr. WILSON RAMOS DO CARMO para o 
cargo de Analista de Controle Interno.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 07  DE NOVEMBRO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

     
REGINALDO PAIVA DE BARROS

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017

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,

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° e 001/2013.

NOMEAR, em regime estatutário, para o cargo público 
de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de 
Camaçari, os(as) candidatos(as) aprovados(as) em 
concurso público, abaixo relacionados, e que atenderam 
ao chamamento na forma do edital acima mencionado:

MÉDICO CLÍNICO

Nº.         Nome                             Insc.         Clas.

01 EDUARDO NONATO FAHEL     82945889  9º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 07  DE NOVEMBRO  DE 2017.

 
ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 07  DE NOVEMBRO  DE 2017

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,

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n°  001/2013

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº  
resolve: 0503266-78.2015.8.05.0039, 0501058-
53.2017.8.05.0039

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) em concurso público, abaixo relacionado, 
e que atenderam ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº.       Nome                  Insc.     Clas. 

01 CRISTINA BARBOSA DE CARVALHO GOIS 80958196    27º
02 AILZA SACRAMENTO DE S. CUNHA    80907581   41º
03 MARISE DOS SANTOS MONTE                   80948443  153º

FISCAL DO USO DO SOLO E DO MEIO AMBIENTE

Nº.       Nome                  Insc.     Clas. 

01 ELIANA DE SOUSA DOS SANTOS  80333815   26º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  07  DE  NOVEMBRO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO



TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
À APROVAÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO 
DENOMINADO “RESIDENCIAL ACÁCIAS”, NA 
FORMA ABAIXO: 

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Projeto Urbanístico denominado Residencial 
Acácias 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. JULIANA FRANCA 
PAES, Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, doravante denominada MUNICÍPIO, 
conforme competência delegada pelo Decreto Municipal 
de 02 de janeiro de 2017, e, do outro lado, 
EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE SPE LTDA., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
25.028.429/0001-18, com sede à Av. Tancredo Neves, nº 
620, Edf. Empresarial Mundo Plaza, Salas 2001 a 2012, 
Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-020, 
neste ato, representada, na forma do contrato social, por 
EDUARDO CARVALHO PINTO, Arquiteto, inscrito no 
Registro Geral sob nº 734.772-30 SSP-BA, Cadastro de 
Pessoa Física nº. 070.887.285-91, doravante 
denominada PROPRIETÁRIO, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para implantação do 
Projeto Urbanístico, denominado Residencial Acácias, 
tendo em vista o constante no processo administrativo nº. 
03264.22.09.068.2016, de 16 de novembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO
I – Localização: área de 60.583,51m² (sessenta mil, 
quinhentos e oitenta e três metros quadrados e cinquenta 
e um decímetros quadrados), destinada ao 
empreendimento denominado Residencial Acácias, 
situado na 1ª Travessa Senhor do Bonfim, s/n, Distrito de 
Monte Gordo, Camaçari, Bahia.

II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracter iza-se como ter reno própr io ,  
correspondente a uma poligonal 60.583,51m² (sessenta 
mil, quinhentos e oitenta e três metros quadrados e 
cinquenta e um decímetros quadrados). Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice C1, de coordenadas 
N 8.602.590,275 m. e E 599.623,921 m., situado no limite 
com FAZENDA GAGERUS - MATRICULA 13.717, deste, 
segue com azimute de 181°35'59" e distância de 33,95 

m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 13.717, até o vértice C2, de 
coordenadas N 8.602.556,337 m. e E 599.622,973 m.; 
deste, segue com azimute de 62°43'03" e distância de 
28,15 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 13.717, até o vértice C3, de 
coordenadas N 8.602.569,239 m. e E 599.647,990 m.; 
deste, segue com azimute de 178°24'01" e distância de 
34,10 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 13.717, até o vértice C4, de 
coordenadas N 8.602.535,148 m. e E 599.648,942 m.;  
deste, segue com  azimute de 173°58'19" e distância de 
22,46 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 13.717, até o vértice C5, de 
coordenadas N 8.602.512,817 m. e E 599.651,300 m.; 
deste, segue com  azimute de 170°28'46" e distância de 
22,16 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice C6, de 
coordenadas N 8.602.490,967 m. e E 599.654,965 m.; 
deste, segue com  azimute de 167°19'38" e distância de 
18,12 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice C7, de 
coordenadas N 8.602.473,292 m. e E 599.658,939 m.;  
deste, segue com  azimute de 164°15'18" e distância de 
21,13 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice C8, de 
coordenadas N 8.602.452,956 m. e  E 599.664,672 m.;  
deste, segue com  azimute de 160°12'11" e distância de 
30,63 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice  C9, de 
coordenadas N 8.602.424,141 m. e  E 599.675,045 m.;  
deste, segue com  azimute de 156°23'10" e distância de 
23,82 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice  C10, de 
coordenadas N 8.602.402,314 m. e  E 599.684,587 m.;  
deste, segue com  azimute de 158°18'55" e distância de 
19,20 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice  C11, de 
coordenadas N 8.602.384,472 m. e  E 599.691,682 m.;  
deste, segue com  azimute de 163°24'15" e distância de 
7,21 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice  C12, de 
coordenadas N 8.602.377,562 m. e  E 599.693,741 m.;  
deste, segue com  azimute de 167°11'11" e distância de 
12,43 m., confrontando neste trecho com FAZENDA 
GAGERUS - MATRICULA 21.162, até o vértice  C13, de 
coordenadas N 8.602.365,445 m. e  E 599.696,497 m.;  
deste, segue com  azimute de 217°26'23" e distância de 
157,45 m., confrontando neste trecho com POVOADO 
DE MONTE GORDO, até o vértice  C14, de coordenadas 
N 8.602.240,433 m. e  E 599.600,781 m.;  deste, segue 
com  azimute de 308°33'11" e distância de 8,64 m., 
confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C15, de coordenadas N 
8.602.245,820 m. e  E 599.594,022 m.;  deste, segue 
com  azimute de 308°33'12" e distância de 34,12 m., 
confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C16, de coordenadas N 
8.602.267,088 m. e  E 599.567,335 m.;  deste, segue 
com  azimute de 314°11'01" e distância de 15,73 m., 
confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C17, de coordenadas N 
8.602.278,051 m. e  E 599.556,055 m.;  deste, segue 
com  azimute de 31°46'17" e distância de 20,10 m., 
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confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C18, de coordenadas N 
8.602.295,142 m. e  E 599.566,640 m.;  deste, segue 
com  azimute de 305°11'04" e distância de 52,35 m., 
confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C19, de coordenadas N 
8.602.325,304 m. e  E 599.523,858 m.;  deste, segue 
com  azimute de 205°34'00" e distância de 20,28 m., 
confrontando neste trecho com POVOADO DE MONTE 
GORDO, até o vértice  C20, de coordenadas N 
8.602.307,014 m. e  E 599.515,108 m.;  deste, segue 
com  azimute de 306°17'03" e distância de 54,61 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C21, de coordenadas 
N 8.602.339,332 m. e  E 599.471,087 m.;  deste, segue 
com  azimute de 305°24'02" e distância de 68,06 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C22, de coordenadas 
N 8.602.378,758 m. e  E 599.415,610 m.;  deste, segue 
com  azimute de 25°30'21" e distância de 182,58 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C23, de coordenadas 
N 8.602.543,545 m. e  E 599.494,230 m.;  deste, segue 
com  azimute de 293°59'30" e distância de 14,06 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C24, de coordenadas 
N 8.602.549,263 m. e  E 599.481,382 m.;  deste, segue 
com  azimute de 288°55'53" e distância de 3,82 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C25, de coordenadas 
N 8.602.550,503 m. e  E 599.477,765 m.;  deste, segue 
com  azimute de 268°35'49" e distância de 6,75 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C26, de coordenadas 
N 8.602.550,338 m. e  E 599.471,012 m.;  deste, segue 
com  azimute de 245°01'09" e distância de 5,50 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C27, de coordenadas 
N 8.602.548,015 m. e  E 599.466,026 m.;  deste, segue 
com  azimute de 227°53'39" e distância de 3,43 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C28, de coordenadas 
N 8.602.545,718 m. e  E 599.463,484 m.;  deste, segue 
com  azimute de 230°38'48" e distância de 8,71 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C29, de coordenadas 
N 8.602.540,198 m. e  E 599.456,753 m.;  deste, segue 
com  azimute de 248°54'18" e distância de 9,36 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C30, de coordenadas 
N 8.602.536,829 m. e  E 599.448,020 m.;  deste, segue 
com  azimute de 266°24'16" e distância de 7,96 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C31, de coordenadas 
N 8.602.536,330 m. e  E 599.440,077 m.;  deste, segue 
com  azimute de 278°41'51" e distância de 9,17 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C32, de coordenadas 
N 8.602.537,716 m. e  E 599.431,017 m.;  deste, segue 
com  azimute de 296°25'57" e distância de 10,26 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C33, de coordenadas 
N 8.602.542,281 m. e  E 599.421,833 m.;  deste, segue 
com  azimute de 317°30'30" e distância de 9,31 m., 

confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C34, de coordenadas 
N 8.602.549,143 m. e  E 599.415,547 m.;  deste, segue 
com  azimute de 338°50'21" e distância de 7,70 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C35, de coordenadas 
N 8.602.556,324 m. e  E 599.412,768 m.;  deste, segue 
com  azimute de 3°55'49" e distância de 7,62 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C36, de coordenadas 
N 8.602.563,924 m. e  E 599.413,290 m.;  deste, segue 
com  azimute de 25°01'25" e distância de 9,26 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C37, de coordenadas 
N 8.602.572,318 m. e  E 599.417,208 m.;  deste, segue 
com  azimute de 49°00'25" e distância de 8,06 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C38, de coordenadas 
N 8.602.577,603 m. e  E 599.423,290 m.;  deste, segue 
com  azimute de 68°35'38" e distância de 11,71 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C39, de coordenadas 
N 8.602.581,877 m. e  E 599.434,191 m.;  deste, segue 
com  azimute de 89°12'44" e distância de 9,77 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C40, de coordenadas 
N 8.602.582,011 m. e  E 599.443,960 m.;  deste, segue 
com  azimute de 105°05'32" e distância de 11,71 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C41, de coordenadas 
N 8.602.578,963 m. e  E 599.455,262 m.;  deste, segue 
com  azimute de 118°57'48" e distância de 15,54 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C42, de coordenadas 
N 8.602.571,440 m. e  E 599.468,854 m.;  deste, segue 
com  azimute de 116°39'24" e distância de 39,80 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C43, de coordenadas 
N 8.602.553,585 m. e  E 599.504,423 m.;  deste, segue 
com  azimute de 46°51'55" e distância de 50,96 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C44, de coordenadas 
N 8.602.588,426 m. e  E 599.541,610 m.;  deste, segue 
com  azimute de 88°42'46" e distância de 82,33 m., 
confrontando neste trecho com FAZENDA GAGERUS - 
MATRICULA 13.717, até o vértice  C1, de coordenadas N 
8.602.590,275 m. e  E 599.623,921 m.;   ponto inicial da 
descrição deste perímetro.

III – Documentação: o imóvel no qual o empreendimento 
será implantado foi adquirido pelo PROPRIETÁRIO, por 
Opção de Compra e Venda, do outorgante PARAÍSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.099.622/0001-30, 
NIRE de nº 29.201.013.635, com sede na Rodovia BA 
099, Km 42,5, Guarajuba Shopping, 1º andar, Salas 01 à 
06, Guarajuba, na Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, 
e encontra-se devidamente registrado no Cartório de 1º 
Oficio de Registro de Imóveis e Hipoteca da Comarca de 
Camaçari, deste Estado, sob matrícula nº 42.761 com a 
área de 28.497,16m² e sob matrícula nº 42.914 com a 
área de 32.086,35m².

IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
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projeto do tipo multiresidencial, do tipo condomínio 
residencial horizontal, sujeito ao regime instituído nos 
termos da Lei Federal nº. 4.591/1964 e Leis Municipais nº 
866, de 11.01.2008; nº 913 de 03.09.2008; nº. 339, de 26 
de Dezembro de 1995 e nº 1092, de 30/07/2010, 
composto de 162 (cento e sessenta e duas) unidades 
residenciais, do tipo casa geminada, térrea, sendo 158 
casas tipo de 2 quartos geminadas e 4 casas PCD de 2 
quartos geminadas. A área comum conta com os 
seguintes equipamentos: salão de festas, salão de jogos, 
varanda, bar com copa, sanitários femininos e 
masculinos, apoio com sanitário, guarita, quadra 
gramada de vôlei e  futebol, piscina com deck, parque 
infantil, vias internas de circulação de veículos e vias de 
circulação de pedestres. Não existem vagas de 
estacionamento privativas uma vez que os veículos 
particulares deverão ser estacionados no interior de cada 
terreno privativo, na área do recuo das casas, conforme 
projeto aprovado na Prefeitura Municipal de Camaçari.

V – Distribuição das áreas: a área total bruta do 
terreno é de 60.583,51m² (sessenta mil, quinhentos e 
oitenta e três metros quadrados e cinquenta e um 
decímetros quadrados), assim distribuída:
a) Área Verde com 7.691,78m² (sete mil seiscentos e 
noventa e um metros quadrados e setenta e oito 
decímetros quadrados), correspondendo a 12,70% da 
área de terreno;
b) Área Sistema Viário com 8.613,62m² (oito mil, 
seiscentos e treze metros quadrados e sessenta e dois 
decímetros quadrados), correspondendo a 14,22% da 
área de terreno;
c) Área Institucional com 3.029,70m² (três mil, vinte e 
nove metros quadrados e sessenta decímetros 
quadrados), correspondendo a 5,00% da área de 
terreno, conforme prevista no Artigo 5º da Lei Municipal 
1.092/2010;
d) Área Comércio e Serviço com 1.248,87m² (um mil, 
duzentos e quarenta e oito metros quadrados e oitenta e 
sete decímetros quadrados) , correspondendo a 2,06% 
da área de terreno, conforme previsto no Artigo 7º da Lei 
Municipal 1092/2010;
e) Área Líquida (condomínio), com 39.999,54m² (trinta e 
nove mil, novecentos e noventa e nove metros e 
cinquenta e quatro decímetros quadrados).

VI – A área total terreno líquida é de 39.999,54m² (trinta 
e nove mil, novecentos e noventa e nove metros e 
cinquenta e quatro decímetros quadrados), assim 
distribuída:
a) Área Verde com 5.770,00m² (cinco mil setecentos e 
setenta metros quadrados);
b) Área Sistema Viário com 9.891,83m² (nove mil 
oitocentos e noventa e um metros quadrados e oitenta e 
três decímetros quadrados), sendo: pista de rolamento 
com 6.794,09m², passeio com 2.068,18m² e faixa 
gramada com 1.029,56m²;
c) Área Verde e Lazer com 8.056,79m² (oito mil 
cinquenta e seis metros quadrados e setenta e nove 
decímetros quadrados) referente ao clube, quadra, 
piscina e faixa gramada;
d) Área Comercializável das unidades com 
23.039,31m² (vinte e três mil trinta e nove metros 
quadrados e trinta e um decímetros quadrados) referente 

as quadras dos lotes privativos;
e) Área Ocupada com 10.004,40m² (dez mil, quatro 
metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), 
sendo: as unidades habitacionais com 9.742,62m², clube 
com 220,61m² e guarita e lixo com 41,17m²;
f) Área Construída coberta com 10.004,40m² (dez mil, 
quatro metros quadrados e quarenta decímetros 
quadrados), sendo: as unidades habitacionais com 
9.742,62m², clube com 220,61m² e guarita e lixo com 
41,17m²;
g) Área Construída descoberta com 413,23m² 
(quatrocentos e treze metros quadrados e vinte e três 
decímetros quadrados) referente a piscina e terraços;
h) Área Total Permeável com 21.399,05m² (vinte e um 
mil trezentos e noventa e nove metros quadrados e cinco 
decímetros quadrados), correspondendo a 53,50% da 
área de terreno, assim distribuído: área verde com 
5.770,00m², 10% do piso drenante com 679,41m², áreas 
dos lotes com 13.296,69m², quadra esportiva com 
623,39m² e faixa gramada com 1.029,56m².

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENSIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO INTERNO
O sistema viário interno será implantado com largura de 
7,00 (sete) metros de pista de rolamento, com vias 
pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo. Os 
passeios terão 1,80m, sendo 1,20m em cimentado e 
0,60m em grama, de cada lado da rua e meio-fio padrão 
econômico, pavimentados em concreto.

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 para as vias internas e edificações:
a) frente = 3,77m ( três metros e setenta e sete 
centímetros);
b) laterais entre unidades = 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros);
c) fundos = 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).
II – Gabarito: 1 pavimento;
III – Índice de ocupação (IO): 0,25;
IV – Índice de utilização (IU): 0,21;
V – Índice de permeabilidade (IP): 0,53.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES

 ficam vedados a 
construção, ampliação ou alteração das unidades e das 
áreas comuns sem prévia e indispensável aprovação dos 
projetos pelo MUNICÍPIO, observada a sua obediência 
aos parâmetros estabelecidos, bem como as seguintes 
proibições: 
a) Construção nas áreas de recuo frontal;
b) Construção nas áreas de recuos laterais e de fundo.

§1º Somente será liberado o alvará de habite-se cuja via 
de acesso possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E INFRA-

A empresa EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE 
SPE LTDA apresentou sugestão de projeto de ampliação 
da casa padrão básico no entanto 
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ESTRUTURA
I – Sistema Viário: o sistema viário será implantado, 
exc lus ivamente pe lo  PROPRIETÁRIO ,  com 
pavimentação em paralelo ou tratamento asfáltico, 
disposto sobre base de arenoso, compactado, provido de 
sinalização vertical e horizontal.

II – Passeios: os passeios externos serão executados 
pelo PROPRIETÁRIO, com grama e placas de concreto, 
com observância à execução de rampas para 
acessibilidade de PCD, 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 
pelo PROPRIETÁRIO, 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 pelo 
PROPRIETÁRIO e contará com rede de distribuição 
interna ao condomínio, interligada à adutora da 
EMBASA, conforme projeto específico.

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

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

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: as áreas públicas 
deverão estar devidamente sinalizadas com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas 
galvanizadas, fixadas no solo, revestidas com material 
plástico do tipo poliestireno, contendo o seguinte texto:

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

ESCAVAR E JOGAR LIXO
Lei 1.120 de 25 de novembro de2010 e Lei 913 de 03 

de setembro de 2008. ”

IX – Paisagismo: as áreas verdes e de lazer, taludes e 
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
O prazo para execução 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, sob pena de, não o fazendo, ser o 
empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
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 
l ixos dispostos internamente,  ao longo do 
empreendimento, com acesso para o veículo coletor 
responsável pelo recolhimento, de acordo com a 
viabilidade da empresa responsável pela limpeza urbana 
municipal;
d) Fazer constar dos instrumentos de alienação das 
unidades comercializáveis a obrigação dos respectivos 
adquirentes em cumprirem fielmente a legislação 
pertinente à matéria;
e) Comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer uma das unidades residenciais;
f) Entregar ao Município as áreas doadas, livres e 
desembaraçadas de qualquer ônus.

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

C L Á U S U L A  N O N A  –  R E G I S T R O  D O  
EMPREENDIMENTO
O PROPRIETÁRIO obriga-se a, dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da data do ato de publicação do 
decreto de aprovação correspondente, apresentar ao 
MUNICÍPIO a certidão oriunda do Ofício do Registro de 
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari, relativa 
ao registro do empreendimento com as devidas doações 
de área verde e institucional.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
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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, 10 de outubro de 2017.

________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

____________________________________________
_

EMPREENDIMENTO IPITANGA HOUSE SPE LTDA.
PROPRIETÁRIO

Testemunhas:

1

2

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 175/ 2017
DE 19 OUTUBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  a p r o v a ç ã o  d o  
desmembramento de uma porção de terra, 
situada no Bairro Novo Horizonte, Travessa 
Jorge Amado, s/n, Sede, contida na 
matricula n° 6636, com área total de 
2.800m², na forma que indica. 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelos Decretos, nº. 6720, de 27 de abril de 
2017, nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2017e ainda no 
Decreto Municipal datado do dia 02 de janeiro de 2017, e 
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo 
nº 02536.22.06.151.2017, assim como as demais 
disposições de Direito pertinentes

RESOLVE:

 Art. 1° - Aprovar o desmembramento de uma porção de 
terra, situada no Bairro Novo Horizonte, Travessa Jorge 

Amado, s/n, Sede, contida na matricula n° 6636, com 
área total de 2.800m²,

 
Parágrafo único – A área ora desmembrada é de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua 
Francisco Drummond, s/n, Centro Administrativo, inscrita 
sob o número de CNPJ 14.109.763/0001- , conforme 
registro no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos e Das Pessoas Jurídicas de Mata de São 
João, sob a matricula de n° 6636. 

Art. 2° - Este desmembramento é oriundo de uma porção 
maior medindo 879.762,50m², cuja matrícula é 6636, 
datada de 30 de agosto de 1979. 

Art. 3° - A área resultante do desmembramento fica 
assim descrita e caracterizada:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01, de 
coordenadas N 8.595.856,6570 m e E 574.853,6498 m. 
Deste ponto segue-se com azimute de 165° 05' 23,34" e 
distância de 40,00 m até o vértice P02, de coordenadas N 
8.595.818,0038 m e E 574.863,9420 m; Deste ponto 
segue-se com azimute de 255° 05' 23.3" e distância de 
70,00 m até o vértice P03, de coordenadas N 
8.595.799,9925 m e E 574.796,2989 m; Deste ponto 
segue-se com azimute de 345° 05' 23,34" e distância de 
40,00 m até o vértice P04, de coordenadas N 
8.595.838,6457 m e E 574.786,0067 m; Deste ponto 
segue-se com azimute de   75° 05' 23.3" e distância de 
70,00 m até o vértice até o vértice P01, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Ao todo a poligonal possui 
2.800,00 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georeferenciadas ao Sistema de Projeção geográfico 
Brasileiro SIRGAS 2000 UTM Zona 24Sul.
                               
Art. 4º - Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, fuso 24S, 
tendo como SGR o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM, conforme Resolução do IBGE nº 01, de 
25.02.2005.

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 19 DE OUTUBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 119/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
C O N T R ATA D A :  P J  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
TERRAPLANAGEM LTDA. ALTERAÇÃO DA 
METAFÍSICA: Decrescer 5,65% (cinco inteiros e 
sessenta cinco centésimos) por cento e acrescer 
percentual de 24,02% (vinte e quatro inteiros e dois 
décimos) por cento o quantitativo contratual e assim, 
alterar a cláusula terceira (do preço) da avença nº. 
119/2016. DO PREÇO: Em virtude do contido na 
cláusula do presente instrumento o preço terá um 
acréscimo de R$ 24,02% (vinte e quatro inteiros e dois 
décimos), por cento se perfazendo em R$ 
2.699.423,57 ( dois milhões , seiscentos e noventa e 
nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 
sete centavos), obtendo-se um valor total de 
13.301.964,48 (treze milhões, trezentos e um mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original; Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas 
decorrentes do presente termo aditivo correrão por 
conta da Ação 3020, 4030; Elemento de Despesa: 
449051 ; 339039 Fonte 0100.000; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário e de 
seus termos aditivos, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: 17/08/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO Nº. 306/2014; DO 
OBJETO: Alterar a cláusula segunda (do prazo) do 
instrumento contratual nº. 0306/2014; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir de 17 de 
outubro, passará a viger até 17 de outubro de 2018. DO 
PREÇO: O valor  global estipulado para o referido 
instrumento é de R$ 62.793,36 (sessenta e dois mil, 
setecentos e noventa e três reais e trinta e seis 
centavos), que permanece sem sofrer alteração, 
considerando-se o terceiro termo aditivo; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e de seus termos aditivos, não modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: 21/09/2017. 
ELIAS NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 265/2016. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: SIMÕES FILHO SERVIÇO E 
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP. DO 

OBJETO: Alterar a cláusula sexta do instrumento 
original; DO PRAZO: Fica prorrogado por mais 06 
(seis) meses, de modo que, a partir de 18 de novembro 
de 2017, passará a viger até 18 de maio de 2018; DO 
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do 
pcto ora aditado, especialmente as disposições sobre 
o preço, no valor global de R$ 107.500,00 9cento e sete 
mil e quinhentos reais), valor este calculado de forma 
proporcional a prorrogação do prazo de vigência 
especificado na cláusula anterior.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato 
original; Os recursos financeiros para pagamento das 
despesas decorrentes do presente termo aditivo 
correrão por conta do Projeto/Atividade 4114; 4115; 
Elemento de Despesa: 3390.39.00.00; 3390.30.00.00 
Fonte 9114025; 6102020; DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas e disposições do contrato originário e de 
seus termos aditivos, não modificadas por este 
instrumento. DA ASSINATURA: 19/10/2017. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 194/2016; 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA LUISA DOS SANTOS 
ALMEIDA - ME. DO OBJETO: Alterar a cláusula 
terceira do contato original de forma prorrogar o prazo 
do contrato nº. 194/2016; DO PRAZO: Fica prorrogado 
por m asi 120 (cento e vinte) dias o prazo de vigência do 
contato acima referido, passando, portanto, a partir de 
01 de novembro de 2017, passando viger até 01 de 
março de 2018; DO PREÇO: Fica mantido o valor 
global inicialmente pactuado, sendo o valor de R$ 
362.357,23 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos 
e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), 
proporcional  ao período ora adi tado; DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do contrato 
originário e de seus termos aditivos, não modificadas 
por este instrumento. DA ASSINATURA: 26/10/2017. 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. 
MUNICÍPIO.

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO

 AO CONTRATO Nº 0171/2014 DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA E O SERVIÇO FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), 
OBJETO DO TERMO DE DISPENSA: Nº 0046/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente instrumento tem como objeto 
reajustamento de preço/atualização monetária 
prevista na cláusula terceira – do  valor e reajuste do 
terceiro termo aditivo  do contrato de nº 0171/2014.
Parágrafo primeiro - O valor global do contrato de nº 
0171/2014 ficará reajustado em 2,9983600%, 
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passando de R$ 39.184,01 (trinta e nove mil, cento e 
oitenta e quatro reais e um centavos), para 40.358,89 
(quarenta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta e nove centavos), a vigorar a partir  de  01 de 
julho de 2017.Correspondente a 10.000 (dez mil) 
consultas /mês.
Parágrafo segundo - A contratante pagará à 
contratada, mensalmente, pelos serviços utilizados de 
acordo com a faixa de consulta, conforme tabela 
abaixo:

CLAÚSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento 
correrão à conta de dotação orçamentária: 
4126.339039.0100000.

CLAÚSULA TERCEIRA 

Ficam mantidas as demais clausulas e condições 
constantes do contrato original e seus termos aditivos, 
não expressamente alterados por este termo. 

Camaçari, 24 de outubro de 2017

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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