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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 731 de 05 de março de 2021.
Aprova Projeto de Loteamento denominado
CONDOMÍNIO VERDE AR, localizado em Serra
Grande e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUCA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais
e consubstanciado no que dispõe a Lei Orgânica, em seu art. 79, inciso VI, Emenda nº 004/2002. Em
conformidade com o disposto na Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e demais disposições legais, e;
CONSIDERANDO o que consta no Requerimento de 03/02/2021, tendo por objeto pedido de
aprovação do CONDOMÍNIO VERDE AR, formulado pelo proprietário do Empreendimento, Marcelo
De Castro Cavalcanti De Souza, portador do CPF nº 851.123.306-78, com endereço na Rua do
Pompilho, 123, Serra Grande, Uruçuca, Ba;
CONSIDERANDO que o loteador, segundo informa o referido processo administrativo e
conforme Alvará de Licença para Urbanização de Áreas Particulares exarado pela Secretaria da
Fazenda deste Município, nº 01/2021, cumpriu as exigências preliminares para a aprovação do
loteamento;
CONSIDERANDO que a aprovação do loteamento não desonera o loteador do cumprimento das
suas obrigações legais, nem do preenchimento dos requisitos legalmente estatuídos para a
regularidade do loteamento, mesmo subseqüente ao ato de aprovação;
CONSIDERANDO ainda que, mesmo posteriormente à aprovação e registro do loteamento, as
eventuais omissões ou irregularidades do loteamento são passíveis de notificação para a devida
regularização, a qual se não executada ensejará a Administração Pública efetuar as obras necessárias e
exigir o respectivo pagamento do responsável.
DECRETA
Art. 1° - Fica aprovado o projeto de loteamento de propriedade da Marcelo De Castro
Cavalcanti De Souza, CPF nº 851.123.306-78, denominado CONDOMÍNIO VERDE AR, com área total
loteada de 20.252,37 m2 (vinte mil, duzentos e cinquenta e dois virgula trinta e sete metros
quadrados), sendo: 4 lotes para uso residencial totalizando um área em lotes de 10.267,67 m2 (dez
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mil, duzentos e sessenta e sete virgula sessenta e sete metros quadrados) e as áreas das ruas, a área da
APP, área da reserva legal e a área da vegetação nativa, com 878,25 m 2 e 702,85 m2 e de 4.066,75 m² e
4.336,85 m2 , respectivamente, totalizando uma área de 9.984,70 m2 (nove mil, novecentos e oitenta e
quatro virgula setenta metros quadrados), que passarão para o domínio público como áreas públicas
conforme Lei Federal nº 6766/79, Art. 9º, § 2º, Inciso III, e Lei Municipal Complementar nº 6/2011,
Art. 21, Inciso II, conforme projeto e memorial descritivo do loteamento, protocolado nesta Prefeitura
Municipal.
Art. 2° - A aprovação do loteamento não exime o responsável pelo cumprimento de todas e
quaisquer exigências legais que eventualmente se comprove não terem sido integralmente cumpridas,
de conformidade com as Leis nº 6.766/1979, Lei Complementar Municipal nº 6/2011 e Lei
Complementar Municipal nº 544/2014 e demais disposições legais.
Parágrafo Único - O loteador deverá apresentar no Cartório de Registro de Imóveis,
juntamente com o Processo Administrativo, os respectivos Termos de Caucionamento e de
Compromisso para serem devidamente averbados no registro do loteamento.
Art. 3° - A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
publicação do respectivo ato, sob pena de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.
Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à
publicação no Diário Oficial do Município de Uruçuca, juntamente com cópia do projeto urbanístico,
memorial descritivo do loteamento e licença ambiental, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em 05 de março de 2021.

Moacyr Leite Júnior
Prefeito Municipal
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Relatório de Caracterização do
Empreendimento (RCE)
Licenciamento Ambiental Simplificado

“Condomínio Verde Ar”
Marcelo de Castro Cavalcanti de Souza
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1. OBJETIVO:
O propósito do empreendimento – parcelamento do solo e 4 lotes de 2 mil
metros quadrados com a finalidade de comercialização.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. Razão Social:
Empreendimento: “Condomínio Verde Ar”.
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Proprietário: Marcelo de Castro Cavalcanti de Souza
CPF: 851. 123. 306-78
Telefone: (73) 99818-8302

2.2. Endereço:
Endereço: Rua Manuel Ferreira Almeida, 5 – Centro, Serra Grande.
Município: Uruçuca / BA
CEP 45.680.000

2.3. Tipo de atividade:
CNAE 6810-2/03: Condomínio de imóveis próprios sem realização de benfeitorias

Situação do Empreendimento:
O terreno Fazenda Verde Ar foi comprado em 2016 e na sequência já foi solicitado o CEFIR
em anexo, e foram percorridos todos os trâmites legais exigidos pelo Cartório de Uruçuca,
que lavrou a escritura, também em anexo. Daí foi feita uma consultoria com o Sr. Eduardo
Mazzaroppi, do Cartório de Uruçuca, sobre as possibilidades de desmembrar, sendo elas:
compartilhar uma escritura, em caso de terreno rural, ou de se fazer o registro de
diferentes escrituras, por meio de um loteamento ou condomínio, no caso de urbano.
Como é uma área de expansão urbana, havia um entendimento de que era uma área de
diferentes interpretações, Enfim. Como a escritura original estava rural, existe o direito de
construir até 30% do terreno, segundo o zoneamento da região a partir do plano diretor
do município de Uruçuca , e sendo terreno rural, não há necessidade de alvará.
Ainda assim, foi dada a entrada na prefeitura com o pedido de alvará para se construir a
primeira casa, que já está construída e com pessoas morando nela. E segundo a mesma a
interpretação, foi também iniciada a construção da segunda casa. Os alvarás ainda não
foram concedidos.
Quando os proprietários foram dar entrada no processo de desmembramento do terreno,
para possível venda com escritura particular, foram informados de que havia a
necessidade de um prévio licenciamento ambiental por parte do antigo proprietário, Sr.
Angelo, que deveria ter sido feita antes mesmo da venda da fazenda. E isso levou mais de
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dois anos para ser regularizado, o que impedia que pudéssemos dar andamento ao
processo.
Há dois anos, quando Luciano Garcia ainda era titular da Secretaria do Meio Ambiente de
Uruçuca, foi dada a entrada a esse pedido de desmembramento, e conseguiram protocolar
esse processo em novembro de 2017, mas ainda segue em trâmite. Assim sendo, demos
andamento a construção das casas, mas ainda aguardamos esse posicionamento da
Prefeitura para obtenção dos alvarás de construção.
Esse processo atual configura o pedido de desmembramento do terreno e para isso está
sendo organizado como Condomínio. Serão quatro lotes de aproximadamente 2000 m2
com acesso de entrada a partir da Rua São João, todos também com acesso compartilhado
à mata.
O terreno onde o condomínio está sendo instalado já foi demarcado e há uma casa pronta,
com sistema de coleta de água de chuva, biodigestor, plantio de sistema agro florestal, e
outra, em construção, que também segue esses cuidados com o meio ambiente. Foram
desenvolvidas as seguintes atividades: topografia e geo referenciamento, divisão dos lotes
por mourões, terraplanagem para arruamento de acesso aos lotes, solicitação de pedido de
luz, e implantação de água, plantio de sistema agro florestal, com mais de 150 árvores
nativas e frutíferas.

2.4. N° do Registro ou Matrícula em cartório, informando o Livro /
Folhas.
MATRÍCULA Nº 1.742 do Livro 2

2.5. Identificação do Cartório e da Comarca.
Registro de Imóveis da Comarca de Uruçuca-BA.
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2.6. Memorial Descritivo.

2.7. Projeto/Solução para de Esgotamento Sanitário, Abastecimento de
Água e Coleta de Lixo
Biodigestores
As casas optaram pelo uso de biodigestor tipo “BET” (Bacia de evapotranspiração) para
águas “negras” (vasos sanitários) e e de ciclos de bananeira para águas “cinzas” (pias,
chuveiros) como solução do esgotamento sanitário. Os biodigestores são considerados a
mais nova metodologia de tratamento para resíduos orgânicos, uma vez que, através das
bactérias específicas, é feita a digestão de orgânicos, gorduras / óleos / graxas e
hidrocarbonetos de maneira mais eficiente, tendo como produto biogás e biofertilizantes.
A melhor forma de tratar resíduos orgânicos é transformando-os em algo reutilizável. A
natureza nos ensina como fazer isso através da decomposição de tudo o que é orgânico.
Exatamente este mesmo princípio é utilizado em biodigestores. Um biodigestor é
composto, basicamente, um sistema de entrada do material que será digerido pelas
bactérias, por um recipiente que abriga e permite a digestão da matéria, cujo interior é
protegido do contato com o ar atmosférico.Uma vez que a biomassa será metabolizada
por bactérias anaeróbias (bactérias que não sobrevivem na presença do oxigênio), um
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sistema de descarga do produto gerado (biofertilizante) e um armazenador de biogás
(gasômetro).
Benefícios do biodigestor:
•
Não há mau cheiro nos banheiros dos tanques
•
Matéria fecal no tanque não visível
•
Nenhuma infestação de baratas e moscas
•
Sem entupimento do digestor
•
O efluente é livre de odores e resíduos sólidos
•
Redução de patógenos em 99%
•
Redução de matéria orgânica em 90%
•
Não requer manutenção
•
Não é necessário adicionar bactérias / enzimas
•
Não há necessidade de remoção de resíduos sólidos

Abastecimento de água já está sendo fornecida pela EMBASA, conforme conta de água
em anexo. As novas construções ainda contemplam a coleta e armazenamento de água de
chuva para reuso na própria residência e irrigação de hortas, sistemas agroflorestais e
jardins.
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A coleta de lixo é de responsabilidade da Prefeitura de Uruçuca, conforme ofício em
anexo. O lixo já é coletado regularmente no bairro. Paralelo a isso as unidades
habitacionais fazem o sistema de compostagem de resíduos orgânicos para transformar
em adubo. Os resíduos plásticos, metais, papeis/papelões são separados e encaminhados
temporariamente para pontos de entregas de materiais recicáveis.

2.8. Certidão de Conformidade de Uso e Ocupação do Solo
Ver documento – Certificado CEFIR e o documento “Dignóstico ambiental do condomínio
Verde Ar” em anexo.

2.9. Cronograma Físico de Implantação
28/11/17

01/01/18

01/02/18

01/03/18

01/04/18
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lote 2

Inicio
da
construção da
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rede de baixa
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3. Caracterização Ambiental do Imóvel
Os lotes estão localizados em área convertida em pasto pelo antigo proprietário na década
de 70, no entanto, são beneficiados de extensa área verde em seu entorno. É possível
observar que fazem fronteira de uma área continua florestada composta por mais de
0,4336 ha de remanescentes de vegetação nativa, seguida de outros 0,4066 ha de reserva
legal e mais 0,0702 ha de área de preservação permanente . Totalizando uma área de mata
a ser preservada de 9.106,45 m2.

3.1. Indicação do bioma onde está localizado o imóvel.
Conforme documento “Diagnóstico ambiental do condomínio Verde Ar” em anexo.

3.2. Estado de conservação da vegetação nativa.
Conforme documento “Diagnóstico ambiental do condomínio Verde Ar” em anexo.
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3.3. Recursos hídricos (descrição dos recursos existentes na
propriedade, identificação da bacia hidrográfica e da microbacia).
Conforme documento “Diagnóstico ambiental do condomínio Verde Ar” em anexo.

3.4. Croqui de acesso ao imóvel partindo da sede municipal mais
próxima ou mapa de Localização do Imóvel.

3.5. Planta de localização da área loteada contendo fotografias da área
e das benfeitorias (água, luz, estrada, áreas de lazer etc).

PLANTA GERAL COM INSERÇÃO DE FOTO AÉREA

Observação: Verificar projeto completo em escala na folha A0 no PDF em anexo .
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RUA SÃO JOÃO E ACESSO DE ENTRADA

POSTES DE ELETRICIDADE EM INSTALAÇÃO NA RUA SÃO JOÃO E HIDRÔMETRO DE ÁGUA EMBASA – LOTE 2

CERCAMENTO DOS LOTES E PAISAGISMO E SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM DESENVOLVIMENTO
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3.6. Fotografias representativas do local proposto para Reserva Legal.

FOTO AÉREA COM DELIMITAÇÃO DA APP, RESERVA LEGAL E ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA

VISTA DA REGIÃO DA MATA COM ÁREA DE RESERVA LEGAL
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4. Responsável Técnico
Arquiteto Lucas Schroeder Buitoni
CAU A35856-8

4.1. ART
Nº 0000008117624

Referem-se à elaboração deste documento os profissionais que assinam
abaixo.

Arq. Lucas Schroeder Buitoni
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Ambiental Simplificada - LAS, ao Empreendimento, Condomínio Verde Ar.
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DECRETO Nº 732 de 05 de março de 2021.
“Dispõe sobre novas medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID19 no âmbito do município de Uruçuca e dá outras
providencias”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUÇUCA, Estado Federado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do inc. VI, do art. 79 da Emenda nº 004/2002 à Lei Orgânica do Município de Uruçuca:
CONSIDERANDO o agravamento da situação epidemiológica no combate da Pandemia COVID-19 no
Município de Uruçuca;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de regras mais restritivas à circulação de pessoas e a
necessidade de controle da exposição ao risco de contaminação;
CONSIDERANDO o dever de se reduzir eventuais prejuízos socioeconômicos no Município;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.260, de 02 de março de 2021, que institui nos municípios do
Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, causador da
COVID-19 e dá outras providências,
D E C R E T A:
Art. 1° - As regras estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 20.260, de 02 de março de 2021, serão
seguidas, no âmbito do Município de Uruçuca, com as seguintes exceções:

§ 1º. O comércio não essencial poderá funcionar no sábado, até as 14h00;
§ 2. Os bares e distribuidoras de bebidas permanecerão fechados, das 18h00 do dia 05 de março, até as
5h00 do dia 08 de março de 2021, conforme o artigo 4º, do Decreto Estadual nº 20.260, de 02 de março de
2021, permanecendo PROIBIDO o comércio de bebidas alcoólicas, inclusive por sistema de delivery;
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§ 3º. Os restaurantes poderão funcionar até as 14h00, vedado o comércio de bebidas alcoólicas,
podendo funcionar após as 14h00, somente sob o sistema de entrega em domicílio (delivery), até as 00h00;
§ 4º. As casas de materiais para construção poderão funcionar, também, no domingo, até as 12h00;
Art. 2° - Fica proibido, durante o período de 05 de março, até as 05h00 do dia 08 de março de 2021, o
acesso às praias e balneários (represa, rios e cachoeiras), cabendo à Polícia Militar, podendo contar com o apoio
da Polícia Administrativa, o monitoramento do circuito, devendo ser denunciada a ocorrência de aglomerações.
Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em 05 de março de 2021.

Moacyr Leite Júnior
Prefeito Municipal
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Resoluções

URUÇUCA - ESTADO DA BAHIA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 24 de 02 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldos dos
recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de
Assistência Social - FEAS ao Fundo Municipal de Assistência
Social - FMAS, referente ao cofinanciamento do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS, exercício 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Uruçuca, no uso de suas
atribuições legais e regimentais e em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de fevereiro de
2021, e

CONSIDERANDO, a responsabilidade dos municípios na Política de Assistência Social e na
Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), previstas no artigo 17 da NOB SUAS 2012;
CONSIDERANDO o artigo 44 da Portaria SJDHDS nº 123 de 18 de agosto de 2016 que
estabelece que “os saldos dos recursos financeiros repassados pelo FEAS aos Fundos Municipais de
Assistência Social, existentes a partir de 31 de dezembro de 2011, poderão ser reprogramados, para o
exercício seguinte, à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem”;
CONSIDERANDO que só caberá reprogramação dos saldos, se o órgão gestor tiver assegurado a
população, durante o exercício anterior, os benefícios eventuais e serviços socioassistenciais
cofinanciados, correspondentes a cada piso de proteção, sem solução de continuidade,

RESOLVE:

Art.1º -Aprovar a reprogramação dos saldos não executados, dos recursos financeiros exercício
2020, repassados pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, para o Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS, referente ao Bloco de Benefícios Eventuais, Bloco de Proteção Social Básica
e Bloco de Proteção Social Especial, no montante de R$55.168,56 (cinquenta e cinco mil, cento e
sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), assim distribuídos:
a) Bloco de Benefícios Eventuais no valor de R$7.185,80.(Sete mil, cento e oitenta e cinco reais
e oitenta centavos);

b) Bloco de Proteção Social Básica no valor de R$15.286,52 (Quinze mil, duzentos e oitenta e
seis reais e cinquenta e dois centavos);
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c) Bloco de Proteção Social Especial no valor de R$32.696,24 (Trinta e dois mil, seiscentos e
noventa e seis reais e vinte e quatro centavos).

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária.

Uruçuca BA, 02 de fevereiro de 2021.

RODRIGO SANTOS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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RESOLUÇÃO Nº 25 de 02 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldos dos
recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS ao Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS, referente ao cofinanciamento do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, exercício 2020
e repasses para ações específicas do Covid 19.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Uruçuca, no uso de
suas atribuições legais e regimentais e em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de
fevereiro de 2021, e

CONSIDERANDO, a responsabilidade dos municípios na Política de Assistência Social e na
Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), previstas no artigo 17 da NOB SUAS 2012;

CONSIDERANDO, que a Portaria nº 625 e 10/08/2010 em seu artigo 11ª diz que o saldo dos
recursos financeiros repassados pelo FNAS aos fundos de assistência social municipais, existente
em 31 de dezembro de cada ano, poderá ser reprogramado, dentro de cada nível de proteção social,
básica ou especial, para o exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha assegurado à
população, durante o exercício em questão, os serviços socioassistenciais co-financiados,
correspondentes a cada piso de proteção, sem descontinuidade.

RESOLVE:
Art.1º -Aprovar a reprogramação dos saldos não executados, dos recursos financeiros
exercício 2020, repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, para o Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao Bloco de Proteção Social Básica, Bloco de
Proteção Social Especial, Bloco de Gestão do SUAS, Programa Primeira Infância no Suas, BPC na
Escola e Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF, no montante de R$271.939,62 (Duzentos e
setenta e hum mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), assim distribuídos:
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a) Bloco de Proteção Social Básica – R$51.856,83 (Cinquenta e hum mil, oitocentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos);

b) Bloco de Proteção Social Especial – R$61.516,66 (Sessenta e hum mil, quinhentos e
dezesseis reais e sessenta e seis centavos);

c) Grupo de Programas:
- COMPONENTE - Programa Primeira Infância no SUAS – R$49.946,06 (Quarenta e nove mil,
novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos);
- Componente – BPC na Escola – R$1.373,81 (Hum mil, trezentos e setenta e três reais e
oitenta e hum centavos);

d) Bloco da Gestão do SUAS:
- IGD Suas – R$164,52 (Cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos);
- Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 – R$8.625,14 (Oito mil, seiscentos e vinte
e cinco reais e quatorze centavos);
- Ações do COVID no SUAS para Acolhimento - Portaria 369 – R$7.209,13 (Sete mil, duzentos
e nove reais e treze centavos);
e) Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família:
- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF – R$91.247,47 (Noventa e hum mil, duzentos e
quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos);

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária.

Uruçuca BA, 02 de fevereiro de 2021.

RODRIGO SANTOS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
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RESOLUÇÃO Nº 26 de 18 de fevereiro de 2021.
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação exercício 2021, e
Demonstrativo Sintético Anual Físico Financeiro referente ao
exercício de 2020, relativos ao co-financiamento estadual do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Uruçuca BA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais e em Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2021.

Considerando o que estabelece o §3 do artigo 4º e artigo 29 da Portaria SJDHDS nº 123, de 18 de
agosto de 2016 que regulamenta o repasse fundo a fundo no Estado da Bahia,

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar o Plano de Ação, instrumento eletrônico de planejamento das ações, exercício
2021 referente ao co-financiamento estadual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

Art.2º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Físico Financeiro, instrumento eletrônico
utilizado pelos gestores municipais para o registro de suas Prestações de Contas, referente ao exercício
2020;

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária.

Uruçuca Ba, em 18 de fevereiro de 2021.

RODRIGO AS NTOS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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