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DECRETO Nº 6805/ 2017
DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Declara nulo o Decreto nº 4983/2011, de 13 de 
Junho de 2011, tornando sem efeito a reti-
rat i f icação do Termo de Acordo e 
Compromisso referente ao Pro je to 
Urbanístico denominado Loteamento Lagoas 
de Guarajuba.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o quanto consta no Processo Administrativo nº 
13687/2013, e,

Considerando a aplicação do princípio da autotutela 
administrativa, com base nas Súmulas 346 e 473 do STF;

Considerando a impossibilidade jurídica de um Decreto 
determinar a transferência de um bem público de uso 
comum do povo para a esfera privada sem a devida e prévia 
desafetação por lei específica;

Considerando que o Decreto nº 4985/2011 foi utilizado pela 
empresa ITAIPU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. para criar matrícula (sob nº 28.875) no Cartório de 
Registro de Imóveis de Camaçari, de forma a se tornar 
proprietário de área verde do Município;

Considerando as razões expostas no Parecer nº 
3927/2013, aprovado através do Parecer – PGM nº 
142/2014, ambos proferidos no Processo Administrativo nº 
13687/2013 e ratificados através do despacho datado de 22 
de Novembro de 2017, especialmente por não possuir 
respaldo legal a transferência de áreas públicas não 
desafetadas;

DECRETA

Art. 1º – Torna nulo o Decreto nº 4983/2011, de 13 de Junho 
de 2011, que retifica as Cláusulas Primeira e Segunda do 
Termo de Acordo e Compromisso referente ao Projeto 
Urbanístico Denominado Loteamento Lagoas de Guarajuba 
datado de 21 de setembro de 1978 e, via de consequência, 
torna sem efeito a respectiva reti-ratificação datada de 03 de 
setembro de 2011;

Art. 2º – Fica restabelecida a vigência integral do Termo de 
Acordo e Compromisso celebrado entre o Município de 
Camaçari e o Sr. Ruy Vieira Tavares, datado de 21 de 
Setembro de 1978;

Art. 3º – Fica a Procuradoria Geral deste Município 
autorizada a adotar todas as providências necessárias para 
a fiel execução deste Decreto e restauração do estado de 
legalidade.

Art. 4º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, 01 DE 
DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

DECRETO Nº 6810/2017
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017          

Fixa os valores dos Preços Públicos que 
especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
disposto no artigo 12 da Lei Orgânica e em conformidade 
com o art. 317 da Lei nº 1039, de 16 de dezembro de 
2009,

DECRETA

Art. 1º. Fixa os valores dos Preços Públicos a serem 
cobrados no Município, constantes nas tabelas 01 a 13, 
anexas a este Decreto. 

Art. 2º. Os preços estão fixados em Unidade Fiscal do 
Município (UFM), com valor definido pela Secretaria da 
Fazenda (SEFAZ) e divulgada no portal eletrônico da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
(SEDUR). 

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor trinta dias após a 
data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETOS
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DECRETO Nº 6811/2017
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017

 
“Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico denominado “LOTEAMENTO 
DA MAIOR PORÇÃO DA FAZENDA 
SANTA BÁRBARA” e dá out ras 
providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
confere o art. 94, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município 
e com fulcro no Decreto Lei nº 3365/1941, tendo em vista 
o quanto consta no Processo Administrativo nº. 
15725/2007, 

              DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a implantação Loteamento 
denominado “LOTEAMENTO DA MAIOR PORÇÃO DA 
FAZENDA SANTA BÁRBARA”, a ser implantado 
limítrofe a praia, entre o Loteamento Aldeias de Jacuípe e 
o “Complexo Turístico Lagoa Mar” em Barra do Jacuípe, 
Distrito de Monte Gordo, Camaçari – Bahia.

Art. 2º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 
de projeto são objeto do Termo de Acordo e 
Compromisso firmado entre a Municipalidade e os 
moradores da área Loteada da Maior Porção da Fazenda 
Santa Bárbara, em 10 de agosto de 2017, publicado no 

Diário Oficial do Município nº 753, de 18 de agosto 2017.
 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAUJO SILVA
PREFEITO

PORTARIA Nº. 209/ 2017
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017 

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017 e 
pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 03 de 
setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 
de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM 
nº 4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02145.22.09.461.2016, de 02 de 
agosto de 2016, 

RESOLVE 

Art. 1.º -  Conceder  LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (três) anos, à 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.109.763/0001-80, com endereço na 
Rua Francisco Drumond, s/n, Centro Administrativo – 
Camaçari – Ba, para fins de implementação do Programa 
de Urbanização Integrada da Bacia do Rio Camaçari – 
Fase 02, 1ª e 2ª Etapas, compreendendo os seguintes 
trechos de intervenção: Riacho da Rodoviária, Riacho da 
Lama Preta, Rio Eiú Branco, Canal da Acajutiba, Rio 
Piaçaveira, Rio Mandú, Rio da Prata, Riacho da Gleba E, 
Riacho do Phoc III e Riacho do Morro da Manteiga, que 
compreende a extensão de aproximadamente 11 km, 
localizado no Distrito Sede, Camaçari/BA, conforme Lei 
Municipal nº 866, de 11/01/2008. Esta licença está sendo 
concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I. promover a 
gestão adequada da obra, disciplinando as seguintes 
ações, de forma a minimizar os impactos durante a fase 
de construção civil: a) armazenar adequadamente os 
resíduos sólidos de origem doméstica do canteiro de 
obra, para serem coletados pela empresa devidamente 
credenciada; b) coletar e promover a separação 
sistemática do entulho gerado no canteiro de obras e 
destiná-lo à unidade de reaproveitamento, sendo vedado 
o seu lançamento nos corpos d'água e/ou em qualquer 
outro local não licenciado, conforme estabelecido pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002; c) instalar 
adequadamente, no canteiro de obras, sistema de 
tratamento de efluentes domésticos e promover a 
limpeza do mesmo, somente com empresas certificadas, 
bem como destinar o efluente coletado, somente para 
unidades de tratamento licenciadas; d) adquirir 
substância mineral para construção do empreendimento, 
somente proveniente de jazidas licenciadas; e) 
armazenar adequadamente os efluentes originados nos 
processos de abastecimento e manutenção de máquinas 
e veículos utilizados na obra, evitando o derramamento 
no solo e nos recursos hídricos, e destiná-los somente 
para unidade de tratamento licenciada; f) atender aos 
padrões de emissão de gases e particulados, 
estabelecidos na legislação vigente, para os sistemas de 
escapamento dos veículos e máquinas utilizados no 
empreendimento; g) fornecer e fiscalizar o uso 
obrigatório dos equipamentos de proteção individual – 
EPI aos funcionários da obra, conforme Norma 
Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho; h) 
remover, na conclusão do empreendimento, todas as 
instalações do canteiro de obras e recuperar as áreas 
atingidas pelas instalações; II. formar barreiras de 
contenção, ao longo da margem do rio, para evitar 
carreamento de sedimentos pelas águas pluviais; III. é 
proibido o lançamento de resíduos de qualquer natureza, 
em corpos d'água e em qualquer outro local não 
licenciado, devendo ter como objetivo prioritário, nessa 
ação a não geração e secundariamente a redução, 
recuperação, reutilização e reciclagem dos resíduos, 
conforme estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 307, 
de 05 de julho de 2002;  IV. implantar de imediato placas 
de sinalização e advertência, para alertar, quanto ao 
tráfego de máquinas e veículos pesados, em pontos 
estratégicos, dentro e fora da área de trabalho, 
principalmente nas interações do sistema viário; V. 
manter os dispositivos de sinalização em perfeito estado 
de conservação; VI. implantar: a) projeto paisagístico nas 
áreas verdes, jardins e passeios do empreendimento, 

priorizando o uso de espécies nativas do bioma Mata 
Atlântica; b) programa de educação ambiental, 
desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação 
– SEDUC deste Município, com cronograma de 
execução, destinado a funcionários da obra e moradores; 
c) projeto de drenagem de águas pluviais, contemplando 
redutores de velocidade, nos locais onde a condição 
geológica é favorável à recarga do lençol freático; d) 
Plano de Recuperação e Enriquecimento da Vegetação – 
PREV, contemplando a recuperação do córrego, áreas 
úmidas e respectivas faixas de preservação permanente 
na área de abrangência do empreendimento; e) plano de 
obra, com cronograma de execução, indicando as ações 
sociais, econômicas e ambientais, além de projeto da 
infraestrutura provisória de ajuda e suporte para a 
comunidade, principalmente aquela cujas casas serão 
removidas; VII. apresentar à CLA/SEDUR, a cada seis 
meses relatório parcial de cumprimento das 
condicionantes da Licença Ambiental;  não ocupar nem 
modificar Área de Preservação Permanente - APP, 
conforme estabelece a legislação vigente; VIII. 
apresentar, na implantação do empreendimento: a) 
projeto para o canteiro de obras com infraestrutura 
provisória adequada, destacando as medidas 
preventivas e corretivas dos impactos ambientais 
inerentes às atividades; b) aprovação técnica da 
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, para o projeto 
de drenagem de águas pluviais, ressalvadas as 
condições exigidas para o projeto; c) estudos ambientais 
para subsidiar a execução/adequação e/ou reformulação 
do projeto; d) levantamento planialtimétrico, com 
cadastro atualizado; e)  todas as ART´s de 
projeto/plano/programa/estudo e de execução de obra; 
IX. atender aos parâmetros urbanísticos/ambientais 
vigentes e demais disposições contidas nas normas e 
regulamentos administrativos deste Município, conforme 
legislação vigente; X. garantir a estanqueidade das 
unidades que compõem o sistema de esgotamento 
sanitário; XI. atender as premissas determinadas nos 
Decretos sob os nºs 6607/2016, 6608/2016, 6814/2017 
e 6815/2017, para os trechos relacionados nesta 
licença; XII. requerer previamente à SEDUR, a 
competente licença para alteração, que venha a ocorrer 
no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal 
nº913/2008, de 03/09/2008. 

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental, de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesmo alcance 
seus efeitos legais. 

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA. 

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
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G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, EM 
15 DE DEZEMBRO DE 2017. 

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE 

EPAMINONDA DALTRO 
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

TERMO DE PERMISSÃO ADMINISTRATIVA DE USO

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito Público 
interno, com sede na Rua Francisco Drumond, Centro 
Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 14.109.763/0001-80, 
autorizado pelo inciso I, art. 100, da lei Orgânica 
Municipal Revisada, neste ato representado pelo Exmo. 
Sr. ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, Prefeito 
Municipal e pela Secretária de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente, Srª. JULIANA FRANCA PAES, 
conforme competência delegada pelo Decreto Municipal 
n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, doravante 
denominados PERMITENTE, confere, na forma 

dePermissãoAdministrat iva de Uso à HLAR 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 
CNPJ/MF nº 18.860.566/0001-59, com sede na Avenida 
Luiz Tarquínio, nº 2.580, Sala 311, Pitangueiras, Lauro de 
Freitas, Bahia, representada por sua procuradora 
ALPHAVILLE URBANISMO S.A., sociedade com sede 
em São Paulo, Capital, na Av. das Nações Unidas n° 
8501, 9° andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.446.918/0001-69, por meio de seu representante 
legal, Srtª Vivian Maria Gomes Cuzziol, arquiteta, RG 
33.548.905-9 e CPF 317.151.788-40, ofechamento, a 
uti l ização e vigilânciaexclusiva particular do 
LOTEAMENTO denominado"Alphaville Litoral Norte 3", 
inserido na Zona Urbana do Município, aprovado através 
do Decreto nº 5569/2013 de 22 de novembro de 2013, 
retificado sob Decreto nº 5586/2015 de 12 de fevereiro de 
2015 e registrado sob R.02 constante na matrícula nº 
32.879 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari, 
situada no Distrito de Abrantes, Camaçari – BA, 
obedecidas as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A PERMITENTE autoriza a 
PERMISSIONÁRIA a realizar o controle de acesso das 
vias públicas (áreas de circulação), áreas verdes, praças, 
á r e a s  p ú b l i c a s  d o  r e f e r i d o  L o t e a m e n t o ,  
abaixodiscriminadas:
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CLÁUSULA SEGUNDA: A presente Permissão 
Administrativa de Uso é feita por tempo indeterminado, 
em caráter gratuito e a título precário, não gerando 
qualquer privilégio à PERMISSIONÁRIA ou prerrogativa 
contra a PERMITENTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: A titularidade passiva da 
presente permissão deverá, dentro do prazo de 36 (trinta 
e seis) meses, ser transferida à ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO ALPHAVILLE LITORAL NORTE 3, 
sob pena de automática rescisão deste termo.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo poderá ser 
rescindido por qualquer uma das partes, sendo que, a 
parte que resolver rescindi-lo deverá enviar um aviso de 
30 dias à outra.

CLÁUSULA QUINTA: A área objeto de fechamento e 
controle de acesso obedece aos limites do 
empreendimento conforme matrícula nº 32.879 do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari, situada no 
Distrito de Abrantes, Camaçari – BA:

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ANE-M-
1701, de coordenadas N 8.583.311,73m eE 
577.113,21m; cravado junto a Faixa de Domínio da 
Estrada Municipal Sem Denominação, que liga Distrito 
de Abrantes ao Recanto Ecológico do Sucupira, deste, 
segue confrontandocom o terreno do Loteamento Santo 
Antônio (Anteriormente Isabel de Souza Costa) 
propriedade deANTÔNIO CARLOS MARTINELI 
CESARONE (Anteriormente Isabel de Souza Costa), 
com os seguintes azimutes e distâncias: 113°49'01" e 
127,73 m até o vértice ANE-M-1702, de coordenadas N 
8.583.260,15m e E 577.230,06m; 113°47'44" e 71,96 m 
até o vértice ANE-M-1703, de coordenadas N 
8.583.231,11m e E 577.295,90m;  30°33'49" e 6,12 m até 
o vér t ice ANE-M-1704 ,  de coordenadas N 
8.583.236,38m e E 577.299,01m; 110°10'15" e 90,44 m 
até o vértice ANE-M-1705, de coordenadas N 
8.583.205,20m e E 577.383,91m; deste, segue 
confrontando com a Rua Sem Denominação do 
Loteamento Santo Antônio (Anteriormente Isabel de 
Souza Costa), com o seguinte azimute e distância: 
105°41'16" e 11,04 m até o vértice ANE-M-1706, de 
coordenadas N 8.583.202,21m e E 577.394,54m; deste 
segue confrontandocom o terreno do Loteamento Santo 
Antônio (Anteriormente Isabel de Souza Costa), de 
propriedade deCARLOS LEANDRO, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 111°49'35" e 62,06 m até o vértice 
ANE-M-1707, de coordenadas N 8.583.179,14m e E 
577.452,14m; 100°24'06" e 6,26 m até o vértice ANE-M-
1708, de coordenadas N 8.583.178,01m e E 
577.458,30m; 92°07'00" e 25,45 m até o vértice ANE-M-
1709, de coordenadas N 8.583.177,07m e E 
577.483,74m; 28°14'28" e 7,50 m até o vértice ANE-M-
1710, de coordenadas N 8.583.183,67m e E 
577.487,28m; 9°47'44" e 25,41 m até o vértice ANE-M-
1711, de coordenadas N 8.583.208,71m e E 
577.491,61m;  19°07'45" e 23,25 m até o vértice ANE-M-
1712, de coordenadas N 8.583.230,68m e E 
577.499,23m; 35°00'04" e 11,92 m até o vértice ANE-M-

1713, de coordenadas N 8.583.240,45m e E 
577.506,07m; 45°29'14" e 60,67 m até o vértice ANE-M-
1714, de coordenadas N 8.583.282,99m e E 
577.549,33m; 27°49'56" e 48,13 m até o vértice ANE-M-
1715, de coordenadas N 8.583.325,54m e E 
577.571,80m; deste, segue confrontando com o terreno 
do Loteamento Santo Antônio (Anteriormente Isabel de 
Souza Costa), de propriedade de HUMBERTO CARLOS 
NORONHA, com o seguinte azimute e distância: 
4°48'30" e 76,31 m até o vértice ANE-M-1716, de 
coordenadas N 8.583.401,59m e E 577.578,20m; deste, 
segue confrontando com o terreno do Loteamento 
Santo Antônio (Anteriormente Isabel de Souza Costa), 
de propriedade de RICARDO DE ABREU, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 55°02'55" e 61,06 m até 
o vér t ice ANE-M-1717 ,  de coordenadas N 
8.583.436,57m e E 577.628,25m; 47°14'25" e 45,81 m 
até o vértice ANE-M-1718, de coordenadas N 
8.583.467,67m e E 577.661,88m; deste, segue 
confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada do 
Parafuso, que liga Loteamento Santo Antônio à Estrada 
Vicinal Sem Denominação - Antiga Estrada do Parafuso, 
que liga Camaçari á Distrito de Abrantes, estando do 
outro lado terras da propriedade de JOSÉ PINTO DA 
SILVA NETO(Anteriormente Manoel Cerqueira Cabral); 
com os seguintes azimutes e distâncias: 136°57'49" e 
47,73 m até o vértice ANE-O-0179, de coordenadas N 
8.583.432,78m e E 577.694,45m; 118°44'50" e 61,20 m 
até o vértice ANE-O-0180, de coordenadas N 
8.583.403,35m e E 577.748,11m; 118°58'28" e 32,57 m 
até o vértice ANE-O-0181, de coordenadas N 
8.583.387,57m e E 577.776,61m; 128°00'50" e 34,13 m 
até o vértice ANE-O-0182, de coordenadas N 
8.583.366,55m e E 577.803,50m;  136°55'38" e 24,93 m 
até o vértice ANE-O-0183, de coordenadas N 
8.583.348,34m e E 577.820,52m; 145°55'27" e 50,69 m 
até o vértice ANE-O-0184, de coordenadas N 
8.583.306,35m e E 577.848,92m; 132°38'29" e 14,18 m 
até o vértice ANE-O-0185, de coordenadas N 
8.583.296,75m e E 577.859,36m; 109°29'18" e 9,55 m 
até o vértice ANE-O-0186, de coordenadas N 
8.583.293,56m e E 577.868,36m; deste, segue 
confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada do 
Parafuso, que liga Loteamento Santo Antônio à Estrada 
Vicinal Sem Denominação - Antiga Estrada do Parafuso, 
que liga Camaçari à Distrito de Abrantes, estando do 
outro lado terras da propriedade de JOSELITO 
FERREIRA GONÇALVES(Anteriormente Manoel 
Cerqueira Cabral); com os seguintes azimutes e 
distâncias: 92°48'26" e 15,64 m até o vértice ANE-O-
0187, de coordenadas N 8.583.292,79m e E 
577.883,99m; 84°42'15" e 78,51 m até o vértice ANE-O-
0188, de coordenadas N 8.583.300,04m e E 
577.962,16m; 95°28'07" e 13,32 m até o vértice ANE-O-
0189, de coordenadas N 8.583.298,77m e E 
577.975,42m; 108°22'06" e 14,60 m até o vértice ANE-O-
0190, de coordenadas N 8.583.294,17m e E 
577.989,28m; 120°49'58" e 21,61 m até o vértice ANE-O-
0191, de coordenadas N 8.583.283,09m e E 
578.007,84m;  129°33'04" e 40,04 m até o vértice ANE-
O-0192, de coordenadas N 8.583.257,60m e E 
578.038,71m; deste, segue confrontando com a Faixa de 
Domínio da Estrada VicinalSem Denominação -Antiga 
Estrada do Parafuso, que liga Camaçari à Distrito de 
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Abrantes,estando do outro lado terras de propriedade 
deROBERTO CAMPOS, (Anteriormente Manoel 
Cerqueira Cabral), com o seguinte azimute e distância: 
119°44'49" e 79,25 m até o vértice ANE-V-1820, de 
coordenadas N 8.583.218,28m e E 578.107,51m; deste, 
segue confrontando com a Fazenda São José – Área 
“3”, matrícula nº 20.971, propriedade de HUMBERTO 
CARLOS NORONHA FILHO, ANA LUIZA BARBOSA 
NORONHA, RICARDO BARBOSA NORONHA e LUIZ 
PAULO BARBOSA NORONHA, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 173°07'26" e 71,21 m até o vértice 
ANE-V-1821, de coordenadas N 8.583.147,58m e E 
578.116,04m;  106°36'36" e 54,12 m até o vértice ANE-V-
1822, de coordenadas N 8.583.132,11m e E 
578.167,90m;  141°15'42" e 39,87 m até o vértice ANE-V-
1823, de coordenadas N 8.583.101,01m e E 
578.192,85m;  190°46'00" e 38,06 m até o vértice ANE-V-
1824, de coordenadas N 8.583.063,62m e E 
578.185,74m;  167°10'02" e 44,57 m até o vértice ANE-V-
1825, de coordenadas N 8.583.020,16m e E 
578.195,64m; 170°08'38" e 46,85 m até o vértice ANE-V-
1857, de coordenadas N 8.582.974,00m e E 
578.203,66m;  185°53'36" e 25,53 m até o vértice ANE-V-
1826, de coordenadas N 8.582.948,60m e E 
578.201,04m;  274°19'54" e 89,53 m até o vértice ANE-V-
1827, de coordenadas N 8.582.955,36m e E 
578.111,77m; 214°34'32" e 91,83 m até o vértice ANE-V-
1828, de coordenadas N 8.582.879,76m e E 
578.059,66m;  247°56'26" e 20,21 m até o vértice ANE-V-
1829, de coordenadas N 8.582.872,17m e E 
578.040,93m; 221°53'15" e 47,79 m até o vértice ANE-V-
1830, de coordenadas N 8.582.836,59m e E 
578.009,02m;  155°28'20" e 43,02 m até o vértice ANE-V-
1831, de coordenadas N 8.582.797,45m e E 
578.026,88m;  201°29'04" e 85,24 m até o vértice ANE-V-
1832, de coordenadas N 8.582.718,13m e E 
577.995,66m;  183°08'15" e 58,69 m até o vértice ANE- 
V-1833, de coordenadas N 8.582.659,53m e E 
577.992,45m;  219°20'28" e 24,87 m até o vértice ANE-V-
1834, de coordenadas N 8.582.640,29m e E 
577.976,68m; 219°20'28" e 20,24 m até o vértice ANE-V-
1835, de coordenadas N 8.582.624,64m e E 
577.963,85m;  219°10'26" e 100,67 m até o vértice ANE-
V-1836, de coordenadas N 8.582.546,60m e E 
577.900,26m;  135°41'49" e 22,03 m até o vértice ANE-V-
1837, de coordenadas N 8.582.530,83m e E 
577.915,65m;  deste deflete à esquerda 3,39 m, em 
curva com raio de 29,38 m até o vértice ANE-M-1736, de 
coordenadas N 8.582.527,82m e E 577.917,21m; deste, 
segue confrontando com a Faixa de Domínio da Estrada 
Municipal Sem Denominação, que liga Distritode 
Abrantes ao Recanto Ecológico do Sucupira, com o 
seguinte azimute e distância: 159º46'47” e 11,14m até o 
vérticeANE-M-1737, de coordenadas N 8.582.517,37m e 
E 577.921,06m; deste, segue confrontando com o Sítio 
Carrapicho, a propriedade de JOSÉ CARLOS 
(anteriormente Roberto Pitangueira), com o seguintes 
azimutes e distâncias: 210°35'13" e 16,27 m até o vértice 
ANE-V-1838, de coordenadas N 8.582.503,36m e E 
577.912,78m; deste, segue confrontando com a 
Fazenda São José – Área “2”, matrícula nº 20.971, 
propriedade de HUMBERTO CARLOS NORONHA 
FILHO, ANA LUIZA BARBOSA NORONHA, RICARDO 
BARBOSA NORONHA e LUIZ PAULO BARBOSA 

NORONHA, com os seguintes azimutes e distâncias: 
222°08'00" e 2,30 m até o vértice ANE-V-1839, de 
coordenadas N 8.582.501,66m e E 577.911,24m; deste, 
deflete a esquerda 57,45 m, em curva com raio de 
29,00m  até o vértice ANE-V-1840, de coordenadas N 
8.582.531,51m e E 577.862,15m;  263°01'57" e 35,20 m 
até o vértice ANE-V-1841, de coordenadas N 
8.582.527,24m e E 577.827,21m;  266°16'07" e 3,23 m 
até o vértice ANE-V-1842, de coordenadas N 
8.582.527,03m e E 577.823,99m;  334°32'14" e 145,30 m 
até o vérticeANE-V-1843, de coordenadas N 
8.582.658,22m e E 577.761,52m;  344°24'29" e 85,31 m 
até o vértice ANE-V-1844, de coordenadas N 
8.582.740,39m e E 577.738,59m;  244°41'35" e 209,16 m 
até o vértice ANE-V-1845, de coordenadas N 
8.582.650,98m e E 577.549,50m;  334°41'11" e 106,35 m 
até o vértice ANE-V-1846, de coordenadas N 
8.582.747,12m e E 577.504,03m;  deste, delflete a direita 
232,04 m com raio de 333,99m até o vértice ANE-V-1847, 
de coordenadas N 8.582.909,34m e E 577.338,10m;    
294°01'45" e 54,04 m até o vértice ANE-V-1848, de 
coordenadas N 8.582.931,34m e E 577.288,75m;  
24°02'04" e 118,00 m até o vértice ANE-V-1849, de 
coordenadas N 8.583.039,11m e E 577.336,81m;  
48°15'21" e 92,38 m até o vértice ANE-V-1850, de 
coordenadas N 8.583.100,62m e E 577.405,74m;  
291°31'02" e 288,30 m até o vértice ANE-V-1851, de 
coordenadas N 8.583.206,36m e E 577.137,53m; deste, 
segue confrontando com o a Estrada Municipal Sem 
Denominação, que liga Distritode Abrantes ao Recanto 
Ecológico do Sucupira, estando do outro lado o terreno 
do Loteamento Santo Antônio (Anteriormente Isabel de 
Souza Costa) propriedade deANTÔNIO CARLOS 
MARTINELI CESARONE (Anteriormente Isabel de 
Souza Costa), com os seguintes azimutes e distâncias: 
347°54'19" e 30,54 m até o vértice ANE-O-0209, de 
coordenadas N 8.583.236,22m e E 577.131,14m;  
349°42'59" e 46,46 m até o vértice ANE-O-0208, de 
coordenadas N 8.583.281,94m e E 577.122,84m;  
346°38'30" e 16,46 m até o vértice ANE-O-0207, de 
coordenadas N 8.583.297,95m e E 577.119,04m;   
337°03'17" e 14,96 m até o vértice ANE-M-1701, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, a partir  , de coordenadas 
N m e E m, e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 39°00', fuso 
-24, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção U T M.

CLÁUSULA SEXTA:A PERMISSIONÁRIA se obriga a 
promover única e exclusivamente as suas expensas: (i) 
manutenção e conservação das vias públicas de 
circulação, da pavimentação e da sinalização de trânsito, 
além da limpeza de todas as áreas e equipamentos 
públicos inseridos no perímetro fechado; (ii) coleta, 
remoção e disposição do lixo na área externa do 
Loteamento, de modo que possibilite o recolhimento feito 
pelo órgão competente; (iii) o custeio das despesas com 
energia elétrica, manutenção, conservação rede de 
iluminação pública; (iv) garantir a ação livre e 
desimpedida das autoridades e entidades públicas que 
zelem pela segurança, saúde e bem estar do Município.
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CLÁUSULA SÉTIMA: Todas as obrigações assumidas 
no presente Termo são de responsabilidade da 
PERMISSIONÁRIA, correndo às suas exclusivas 
expensas.

CLÁUSULA OITAVA: A PERMISSIONÁRIA poderá, a 
fim de dar cumprimento às obrigações assumidas 
perante a PERMITENTE descritas no presente Termo, e 
sob sua responsabilidade, firmar convênios ou contratar 
órgãos públicos ou entidades privadas.

CLÁUSULA NONA: A PERMISSIONÁRIA, com a 
assinatura do presente Termo, manifesta o seu acordo 
expresso com as condições nele estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Caberá ao poder PERMITENTE a 
responsabilidade pela fiscalização das obras de 
manutenção dos bens públicos objeto da presente 
permissão administrativa de uso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA :  Quando a 
PERMISSIONÁRIA se omitir na prestação de serviços 
na Cláusula Sexta, e houver desvirtuamento da utilização 
das áreas públicas, o poder PERMITENTE assumi-lo-á, 
determinando à rescisão da presente permissão de uso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As partes elegem o 
Foro de Camaçari, BA, com a exclusão de qualquer 
outro, para dirimir as questões emergentes deste Termo 
de Permissão, ou que dele decorrem.

E por estarem as partes justas e compromissadas, 
firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, para seus representantes, na presença de 
duas testemunhas abaixo.

Camaçari, 01 de novembro de 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

JULIANA FRANCA PAES
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente

HLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA

p.p. Vivian Maria Gomes Cuzziol

Testemunhas:

_______________________________ 
Nome:                              
CPF nº

_______________________________
Nome:                          
CPF nº                                                                                    

SEGUNDO TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO REFERENTE 
A O  E M P R E E N D I M E N T O  D E N O M I N A D O  
LOTEAMENTO VALE DA LANDIRANA NA FORMA 
ABAIXO:

Segundo Termo de Reti-Ratificação ao Termo de Acordo 
e Compromisso -TAC, referente a implantação do 
Loteamento Vale da Landirana, que entre si fazem, de um 
lado o MUNICIPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de 
Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
14.109.763/0001-80, com sede na Avenida Francisco 
Drumond, Centro Administrativo, Camaçari-BA, neste 
ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, ANTÔNIO 
ELINALDO ARAUJO DA SILVA, autorizado pelo  art 94, 
inciso XXI da Lei Orgânica Municipal e pela Secretária de 
Desenvolvimento Urbano, Srª JULIANA FRANCA 
PAES, conforme competência  delegada pelos Decreto 
Municipal nº 6720, de 27 de abril de 2017 e ainda  no 
Decreto Municipal nº 4.365, de 22 de fevereiro de 2007,  
doravante denominado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e, 
do outro lado, o Sr. FERNANDO ARCELA DANTAS, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 
324.150-BA, inscrito no Ministério d Fazenda sob  nº de 
CPF 000.960.405-72 neste ato representado pelo seu 
procurador conforme Certidão de Procuração Pública 
registrada no 1º Ofício de Notas de Camaçari/BA, o Sr. 
JOSÉ ORLANDO MARTINS, brasileiro, casado, 
advogado, cédula de identidade de nº 671.620 residente 
e domiciliado a Rua Beijupirá, 130, Casa 15, Itapuã, 
Salvador/BA, denominado PROPRIETÁRIO, mediante 
as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em 30 de maio de 1979, o MUNICIPIO DE CAMAÇARI e 
o Sr. FERNANDO ARCELA DANTAS celebraram Termo 
de Acordo e Compromisso, para implantação do 
empreendimento denominado Loteamento Vale da 
Landirana e posteriormente, assinaram o Primeiro Termo 
de Reti-Ratificação ao Termo de Acordo e Compromisso, 
alterando os incisos IV e V da Clausula Segunda e a 
Cláusula Nona, e, de acordo com o Processo 
Administrativo de nº 11.843/2009, o Município torna a 
alterar a Cláusula Segunda, inciso V e Cláusula Quarta 
do referido Termo de Acordo e Compromisso, que passa 
a ter as seguintes especificações:
A área total tem a superfície de 1.618.270,00 m2 (um 
milhão seiscentos e  dezoito mil duzentos e setenta 
metros quadrados), sendo que, deste local, reverterão ao 
patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari a área de 
732.037,00m2 (setecentos e trinta e dois mil e trinta e 
sete metros quadrados), assim distribuídos: 
167.618,00m2 ( cento e sessenta e sete mil e seiscentos 
e dezoito metros quadrados) destinados ao sistema 
viário; 337.175,00m2 ( trezentos e trinta e sete mil cento e 
setenta e cinco metros quadrados ) destinados a área 
verde; 60.452,00m2(sessenta mil quatrocentos e 
cinquenta e dois metros quadrados ), destinados a 
regularização fundiária e 23.722,00m2 ( vinte e três mil 
setecentos e vinte e dois metros quadrados) destinados à 
equipamento comunitário e 143.070,00m2 (cento e 
quarenta e três mil e setenta metros quadrados) de 
charcos e brejos, considerados como Áreas de 
Preservação Permanente – APP, tudo de acordo com o 
quadro  demonstrativo constante da planta comercial, 
que retifica a original, aludida na cláusula segunda do 
TAC original, e conforme quadro a seguir:
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A área comercializável é de 886.233,00 m² (oitocentos e 
oitenta e seis mil duzentos e trinta e três metros 
quadrados), fracionada em 36 (trinta e seis) quadras (A, 
B, C, D, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXII), sendo 32 
(trinta e duas) quadras residenciais, 03 (três) quadras 
comerciais (Quadra XVI, XVIII e XXXII), e 01 (uma) 
quadra mista (Q-XIV, lotes 01 e 02 comerciais, lotes 03 a 
25 residenciais), totalizando 674 lotes, incluindo a área 
comercial de 7.800,00m² e mais duas áreas 
r e m a n e s c e n t e s ,  a s s i m  d i s t r i b u í d a s :
DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS RESIDENCIAIS 

A quadra XIV possui 25 lotes, totalizando 52.056,00m², 
sendo 23 lotes residenciais, que somam 31.873,00m² e 
02 lotes comerciais (lotes 01 e 02), que somam 
20.183,00m².
DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS COMERCIAIS

DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES
As áreas remanescentes totalizam 94.474,00m² 
(noventa e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro 
metros quadrados) e ficam situadas no setor Oeste do 
Loteamento, estando distribuídas da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA
Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos para 
aprovação de projetos, em todo o loteamento, passarão a 
serem definidos pela Legislação Municipal vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA
Como garantia real do cumprimento do estipulado neste 
instrumento e especialmente como garantia da execução 
das obras e serviços de responsabilidade do 
LOTEANTE, previstas nas alíneas “a”, “b”, “c', “d”, “e”, “f” 
e “g”, do item 4 da Cláusula Segunda do TAC original, fica 
caucionada á PREFEITURA, em primeira hipoteca a 
área de 30.190,00m (trinta mil cento e noventa metros 
quadrados) relativa aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 
da quadra XIX; 25, 26, 27, 28 e 29 da quadra XX; e 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da quadra 
XXI, tudo em conformidade com o disposto no art.39 do 
Código Urbanístico e Ambiental, Lei Municipal 913/2008.

CLÁUSULA QUARTA
O prazo para execução das obras será de 24 (vinte e 
quatro) meses, a contar da expedição da competente 
licença para modificação do empreendimento pelo 
Município, sob pena de não o fazendo, ser o 
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empreendimento considerado clandestino, para todos os 
efeitos Jurídicos.

CLÁUSULA QUINTA
Ficam sem efeito as Cláusulas Primeira, Segunda inciso 
V e Quarta do instrumento original.

CLÁUSULA SEXTA
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará o 
PROPRIETÁRIO, sem prejuízo de outras cominações, 
ás multas previstas na legislação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA
Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do 
Termo Original e do Primeiro Termo de Reti-ratificação.
Ao tempo que revoga as disposições em contrário em 
especial o Segundo Termo de Reti – ratificação, datado 
de 04 de julho de 2013 e publicado no DOM – Diário 
Oficial do Município nº 495 de 22 a 28 de dezembro de 
2012.

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

E por estarem acordados e compromissados, assinam 
este instrumento em 05 (cinco) vias, com as testemunhas 
abaixo, a fim de que se produzam os efeitos jurídicos.

       Camaçari, 09 de novembro de 2017

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

JOSÉ ORLANDO MARTINS
PROPRIETÁRIO

TESTEMUNHAS

1_____________________________________                 
Nome:
CPF/MF:

2_____________________________________
 Nome:                                                                                                 
 CPF/MF:                                                                                            

TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 
REFERENTE À APROVAÇÃO DO PROJETO 
U R B A N Í S T I C O  D E N O M I N A D O  
LOTEAMENTO DA MAIOR PORÇÃO DA 
FAZENDA SANTA BÁRBARA, NA FORMA 
ABAIXO:

Termo de Acordo e Compromisso referente à aprovação 
do Loteamento que entre si fazem, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de Direito 
Público interno, com sede na Rua Francisco Drumond, 
Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº. 
14.109.763/0001-80, autorizado pelo inciso I, art. 100., 
da lei Orgânica Municipal Revisada, neste ato 
representado pela Srª. JULIANA FRANCA PAES, 
Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente, doravante denominada MUNICÍPIO, 
conforme competência delegada pelo Decreto Municipal 
n° 4.365, de 22 de fevereiro de 2007, 6.720/2017 e ainda 
no Decreto Municipal datado do dia 01 de janeiro de 2017 
e, do outro lado, OS MORADORES DA ÁREA 
LOTEADA DA MAIOR PORÇÃO DA FAZENDA SANTA 
BÁRBARA, localizada em Barra do Jacuípe, 
representada neste ato pelo Sr. Oberti Fornari, brasileiro, 
casado, Engenheiro Civil, portador do registro 
profissional nº 93591 RS, inscrito no CPF sob o nº 
735.035.250 68, residente e domiciliado na Rua 
Francisco das Mercês, Quadra H, Lote 23A, Buraquinho, 
Lauro de Freitas, Bahia, doravante denominados 
PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Pelo presente Termo de Acordo e Compromisso, o 
Município estabelece normas para conclusão das obras 
do Projeto Urbanístico do Loteamento da Maior Porção 
da Fazenda Santa Bárbara, tendo em vista o constante 
processo administrativo nº. 15.725/2007 de 16 de agosto 
de 2007.

CLÁUSULA SEGUNDA – CARACTERÍSTICAS DO 
EMPREENDIMENTO

2I – Localização: a área de 24.923,78 m  (vinte e quatro 
mil novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), destinada à implantação do 
Loteamento da Maior Porção da Fazenda Santa Bárbara, 
está localizada limítrofe à praia, entre o Loteamento 
Aldeias do Jacuípe e o “Complexo Turístico Lagoa Mar”, 
em Barra do Jacuípe, Distrito de Monte Gordo, Camaçari 
– Bahia.
II – Características e memorial descritivo da área: a 
área caracteriza-se como terreno próprio e, corresponde 

2a uma poligonal de 24.923,78 m  (vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), partindo do ponto 01, de 
coordenadas UTM-SAD69 (E 596062,00 e N 
8596096,57), situado no lado esquerdo da Rua Fornari, 
acesso do Loteamento Chácaras de Jacuípe ao imóvel 
em questão, com azimute de 45º 22' 12", distância de 
22,50m e ângulo interno de 84º 45' 36" até o ponto 02 
(coordenadas UTM E 596078,00 - N 8596112,37); deste  
ponto segue-se com ângulo interno de 182º 22' 48", 
distância de 49,61m  até o ponto 03 (coordenadas E 
596111,83 - N 8596148,67); deste ponto segue-se com 
ângulo  interno de 180º00'00", distância de 49,61m até o 
ponto 04 (coordenadas E 596145,66 - N 8596184,96); 
deste  segue-se com ângulo  interno  de 182 º  58 '  48", 
distância de 19,81m até o ponto 05 (coordenadas E 
596158,39 - N 8596200,14); deste  segue-se com ângulo  
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interno  de  180º 04' 12", distância de 53,27m   até o 
ponto 06 (coordenadas  E 596192,58 - N 8596240,99); 
deste  segue-se com ângulo  interno  de  180º 01' 12", 
distância de 53,27m   até o ponto 07 (coordenadas   E 
596226,76 - N 8596281,24); deste  segue-se com ângulo  
interno  de  191º 12' 36", distância de 80,42m   até o 
ponto 08 (coordenadas    E 596265,38 - N 8596352,38); 
divisa em todas estas extensões com área  verde,  e 
Loteamento Chácaras de Jacuipe; do ponto 08,   segue-
se com ângulo  interno  de  86º 48' 36", distância de 
77,12m   até o ponto 09 (coordenadas    E 596330,86 - N 
8596311,65); limita neste trecho com área remanescente 
do Loteamento Lagoa Mar;  deste ponto  segue-se com 
ângulo  interno  de 92º 12'  00", distância de 36,68m até o 
ponto 10 ( coordenadas E 596312,69 - N 
8596279,78);deste  segue-se com ângulo  interno  de  
173º 45'  00", distância de 48,66m   até o ponto 11 
(coordenadas   E 596284,12 - N 8596240,36); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  178º 43'  48", distância 
de 35,70m   até o ponto 12 (coordenadas   E 596262,54 - 
N 8596211,95);deste  segue-se com ângulo  interno  de  
180º  37'  48", distância de 19,00m até o ponto 13 
(coordenadas   E 596251,22 - N 8596196,69); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  176º 02' 24", distância 
de 19,72m até o ponto 14 (coordenadas   E 596238,40 - 
N 8596181,70); deste  segue-se com ângulo  interno  de  
183º 22' 12", distância de 18,36m   até o ponto 15 
(coordenadas   E 596227,31 - N 8596167,07);deste  
segue-se com ângulo  interno  de  180º  00'  00", 
distância de 19,02m até o ponto 16 (coordenadas   E 
596215,82 - N 8596151,91); deste  segue-se com ângulo  
interno  de  175º 40' 12", distância de 20,21m até o ponto 
17 (coordenadas   E 596202,43 - N 8596136,78); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  179º 48' 00", distância 
de 59,81m   até o ponto18 (coordenadas   E 596162,95 - 
N 8596091,85);deste  segue-se com ângulo  interno  de  
179º  46'  12", distância de 39,28m até o ponto 19 
(coordenadas   E 596136,91 - N 8596062,44); deste  
segue-se com ângulo  interno  de  180º 46' 12", distância 
de 22,18m até o ponto 20 (coordenadas E 596122,42 - N 
8596045,64); divisa em todas estas extensões com a 
Preamar, do ponto 20,   segue-se com ângulo  interno  de  
90º 38' 24", distância de 79,03m   até o ponto de partida; 
divisa neste trecho com o loteamento Chácaras de 
Jacuipe, fechando assim um polígono de forma irregular 

2com área  de  24.923,78m  e perímetro de 823,27m.
III – Documentação: o imóvel no qual o parcelamento foi 
implantado, foi adquirido pela Empresa Lagoa Mar 
Empreendimentos Turísticos, por compra feita a Srª. 
Ubaldina Alice Maia Pereira do Nascimento  e  encontra-
se devidamente registrado no Cartório de 1º Oficio do 
Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari – Ba, sob 
matrícula nº 6410, de 17/07/1986.
IV – Características gerais do projeto: trata-se de um 
parcelamento residencial, sujeito ao regime instituído 
nos termos da Lei Federal nº. 6766/1979 e suas 
alterações posteriores e Leis Municipais nº. 339, de 26 de 
Dezembro de 1995; nº 913, de 03.09.2008 e nº 866, de 
11.01.2008, com 16 (dezesseis) lotes residenciais e mais 
área verde e sistema viário, de acordo com a planta 
arquivada na Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 
SEDUR.
V – Distribuição das áreas: a área total do 

empreendimento é de 24.923,78 m2 (vinte e quatro mil 
novecentos e vinte e três metros e setenta e oito 
decímetros quadrados), assim distribuída:
a) área comercializável, com 21.347,69 m2 (vinte e um 
mil trezentos e quarenta e sete metros e sessenta e nove 
decímetros quadrados), equivalentes à 85,65% (oitenta e 
cinco virgula sessenta e cinco por cento) da área total do 
empreendimento distribuída em16 (dezesseis) lotes, 
conforme listagem a seguir:

a) Áreas de domínio público do Município:           
2

1. área de sistema viário (via e passeio): 2.799,70 m  ( dois 
mil setecentos e noventa e nove metros e setenta 
decímetros quadrados), equivalente a 11,23% (onze 
vírgula vinte e três por cento) da área total do 
empreendimento;

2
2. área verde: 776,39 m  (quatro setecentos e setenta e 
seis metros e trinta e nove decímetros quadrados), 
equivalendo a 3,12% (três virgula doze por cento) da área 
total do empreendimento. O restante da área verde, 
correspondendo a 4.628,58m² (quatro mil seiscentos e 
vinte e oito metros e cinquenta e sete decímetros 
quadrados), equivalente a 18,57% (dezoito vírgula 
cinquenta e sete por cento) da área total do 
empreendimento, foi doado pela Empresa Lazerterra 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ao Município de 
Camaçari, conforme Termo de Ajustamento de Conduta, 
assinado entre a Empresa Lagoa Mar Empreendimentos 
Turísticos Ltda, cujo proprietário é o mesmo da empresa 
doadora, este Município e o Ministério Público do Estado 
da Bahia, em 08.01.2009, e localiza-se na área 
desmembrada da Fazenda Tanque, registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis e Hipoteca, sob nº 26274, R-01.

CLÁUSULA TERCEIRA – DIMENCIONAMENTO DO 
SISTEMA VIÁRIO 
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O sistema viário será implantado exclusivamente pelos 
Proprietários dos lotes, e apresenta: pistas, com largura 
de 7,00m (sete metros), passeios de 1,50 (um metro e 
cinquenta centímetros), do lado que confronta com os 
lotes, sendo que o lado oposto, refere-se à área verde, 
que margeia a lagoa e que será devidamente recuperada.

CLÁUSULA QUARTA – PARÂMETROS DE 
OCUPAÇÃO E USO DO SOLO
Os lotes deste parcelamentos são de uso residencial uni e 
pluriresidencial, no entanto poderão adotar os usos 
institucional, comercial e de serviço, desde que 
considerados “integrados” e compatíveis com o uso 
residencial predominante e de acordo com a legislação 
vigente.

I – Recuos: os recuos urbanísticos mínimos, a seguir 
registrados, referem-se à distância dos limites dos lotes 
para as edificações.

a) Frente = 6,00m (seis metros);
b) Laterais = 2,00m (dois metros);
c) Fundos = 2,00m (dois metros), devendo obedecer ao 
afastamento mínimo de 60,00m da construção à linha de 
preamar máxima, não sendo permitido, inclusive 
construção de muro ou qualquer tipo de intervenção, de 
caráter permanente neste trecho;

II – Gabarito: 02 pavimentos, térreo mais um pavimento, 
com altura máxima limitada à copa média das espécimes 
vegetais de porte arbóreo, considerando-se para isso o 
limite de 12,00m (doze metros);
III – Taxa de ocupação máxima (To): 40% (quarenta por 
cento), a ser aplicado sobre a área total do lote, para 
cálculo da área máxima a ser ocupada pelas construções 
do referido lote;
IV – Coeficiente de aproveitamento ou Índice de 
utilização máximo (Iu): 0.70, a ser aplicado sobre a área 
total do lote; 
V – Índice de permeabilidade mínimo (IP): 0.60, a ser 
aplicado sobre a área total do lote; VI – Edículas: será 
permitida a construção de edículas exclusivamente 
térreas (um pavimento), obedecendo-se as seguintes 
determinações:
a) a área total construída da edícula não poderá 
ultrapassar 40,00m² (quarenta metros quadrados);
b) a edícula não poderá apresentar dimensões totais, em 
qualquer dos lados, superior a 40% (quarenta por cento) 
da correspondente medida lateral ou de fundo do lote;
c) não encostar nos limites do fundo do lote, tendo em 
vista a exigência legal, indicada na alínea c do inciso I 
desta Cláusula.

CLÁUSULA QUINTA – CONDICIONANTES E 
PROIBIÇÕES
Ficam vedadas a construção, ampliação ou alteração das 
unidades e das áreas comuns sem prévia e indispensável 
aprovação dos projetos pelo MUNICÍPIO, observada a 
sua obediência aos parâmetros estabelecidos, bem como 
as seguintes proibições: 
a. construção nas áreas de recuo frontal, em qualquer 
lote;
b.  construção nas áreas de recuos laterais e de fundo;
c.  Construções nas Áreas de Preservação Permanente – 

APP, conforme legislação ambiental vigente.
d. Os proprietários se responsabilizarão pela conversão 
das nomenclaturas das novas unidades perante o 
Cartório de Imóveis;
§1º Somente será liberado o alvará de habite-se para as 
unidades residenciais cuja via de acesso aos lotes, 
possua infraestrutura concluída.
§2º Fica vedado o fracionamento das áreas comuns, sob 
qualquer hipótese e o desmembramento de lotes, sem a 
aprovação do Município.

CLÁUSULA SEXTA – ESPECIFICAÇÕES E 
INFRAESTRUTURA
I – Sistema Viário: O melhoramento do sistema viário 
s e r á  e x e c u t a d o ,  e x c l u s i v a m e n t e  p e l o s  
PROPRIETÁRIOS, com material homogêneo e 
tratamento anti-pó; 
II – Passeios: os passeios serão executados pelos 
PROPRIETÁRIOS, com grama ;
III – Rede de distribuição de energia elétrica e 
iluminação pública: Os lotes serão abastecidos por rede 
de energia elétrica e de iluminação pública, executadas 
pelos PROPRIETÁRIOS, conforme projeto devidamente 
aprovado na COELBA e arquivado na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR;

IV – Rede de abastecimento de água: o sistema de 
abastecimento de água potável será  executado pelos 
PROPRIETÁRIOS e contará com rede de distribuição 
interna ao loteamento, interligada à adutora da EMBASA, 
conforme projeto específico, ficando a cargo de cada 
adquirente a ligação de cada unidade imobiliária.
V – 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 e 
também às contribuições externas, provenientes da sub-
bacia, na qual está inserido o empreendimento;
VI – Sistema de esgotamento sanitário: o sistema 
interno de esgotamento sanitário do Loteamento será 
executado pelos PROPRIETÁRIOS e será interligado à 
rede da EMBASA, conforme projeto específico, 
devidamente aprovado por essa concessionária;
VII - Identificação da Área de Preservação Permanente 
- APP: deverá estar devidamente sinalizada com placas 
confeccionadas em chapas planas metálicas, 
galvanizadas, fixadas no solo,través de haste metálica ou 
de madeira, revestidas com material plástico do tipo 
poliestireno,contendo o seguinte texto:

“ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP,
PROIBIDO DESMATAR, OCUPAR, CONSTRUIR, 

ESCAVAR E JOGAR LIXO 

VIII - Paisagismo: Toda a área verde do parcelamento 
será urbanizada, conforme projeto paisagístico 
apresentado a esta Secretaria. Serão plantadas mudas de 
árvores de espécies nativas ou adaptadas. 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 quatro) 
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meses, a contar da expedição da competente licença para 
implantação do empreendimento pelo Município, sob 
pena de, não o fazendo, ser o empreendimento 
considerado clandestino, para todos os efeitos jurídicos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES
I – Os PROPRIETÁRIOS, por si, seus representantes, 
herdeiros e sucessores a qualquer título, obrigam-se a:
a) Cumprir o quanto disposto no presente instrumento;
b) executar todas a obras relacionadas, de acordo com as 
especificações indicadas nas cláusulas terceira e sexta do 
presente Termo de Acordo e Compromisso, às suas 
expensas e sob a sua exclusiva responsabilidade, no 
prazo indicado na cláusula sétima;
c) fazer constar dos instrumentos de alienação dos lotes 
comercializáveis a obrigação dos respectivos adquirentes 
em cumprirem fielmente a legislação pertinente à matéria;
d) responsabilizar-se pela construção de depósito de lixo 
dispostos internamente, ao longo do empreendimento, 
para o veículo coletor responsável pelo recolhimento, de 
acordo com a viabilidade da empresa responsável pela 
limpeza urbana municipal;
e) comunicar, por escrito, ao MUNICÍPIO, a alienação de 
qualquer um dos lotes.

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.

III – Os futuros adquirentes dos lotes obrigam-se a:

a) realizar individualmente ou pela Associação de 
Moradores e às suas expensas, a coleta de lixo domiciliar 
e das áreas comuns, colocando-o em depósitos internos 
de fácil acesso ao veículo municipal coletor, que recolherá 
os resíduos sob responsabilidade do Município;
b) respeitar as disposições deste Termo de Acordo e 
Compromisso, especialmente no que tange à legislação 
ambiental;
c) cumprir as decisões da assembleia da Associação dos 

Moradores, que defina princípios, normas e posturas 
próprias, de acordo com as legislações em vigor e com os 
princípios apontados pelas licenças ambientais a que o 
empreendimento será submetido;
d) apresentar para aprovação junto à Municipalidade, 
quaisquer projetos arquitetônicos de construção, reforma 
ou ampliação, só podendo dar inicio às respectivas obras, 
após o recebimento do alvará de construção 
correspondente.
  
CLÁUSULA NONA– REGISTRO DO LOTEAMENTO
A PROPRIETÁRIA obriga-se a, dentro de cento e oitenta 
dias, contados da data do ato de publicação do decreto 
correspondente, apresentar ao MUNICÍPIO a certidão 
oriunda do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Camaçari, relativa ao registro do 
empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - PENALIDADES
A inobservância de qualquer das estipulações 
consignadas no presente instrumento, sujeitará os 
PROPRIETÁRIOS, 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 agosto de 2017.

___________________________________
JULIANA FRANCA PAES

MUNICÍPIO

____________________________________________
Oberti Fornari e outros.

(PROPRIETÁRIOS)
Testemunhas:
1.
 
2.
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