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RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL REFERENTE À 
APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTO URBANÍSTICO NA MODALIDADE CONDOMÍNIO 

DE UNIDADES UNIDOMICILIARES DENOMINADO “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ILHA 
DE CAPRI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Reti-Ratificação de Termo de Contrapartida Social, título executivo extrajudicial, 

conforme art. 5º, § 6, da Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985, c/c o art. 585, II, do Código de 

Processo Civil, que entre si celebram, nos autos dos processos administrativos nº 

8586/2010, 5441/2013 e 23429/2013, de um lado, o MUNICÍPIO DE LAURO DE 
FREITAS, pessoa jurídica de Direito Público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

13.927.819/0001-40, com sede na Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de 

Freitas – BA, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

MARCIO ARAPONGA PAIVA, doravante denominado MUNICÍPIO e, do outro lado, AILA 

MACHADO BRITO, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, portadora do RG nº 0775298476 

SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 089.498.687-25, residente e domiciliada em Lauro 

de Freitas/BA, MARJORIE MACHADO BRITO, brasileira, solteira, publicitária, portadora 

do RG nº 1291631801 SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 019.066.035-02, residente e 

domiciliada em Lauro de Freitas/BA, EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS, brasileiro, 

advogado, portador do RG nº 002069251 SSP/BA, inscrito no CPF do MF sob nº 

351.831.875-68, casado sob regime de comunhão parcial de bens com a Sra. MARCIA 

MARIA ROCHA DE PAIVA MATOS, residentes e domiciliados em Lauro de Freitas/BA, 

MANUEL DOS SANTOS, português, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade 

de Estrangeiro nº W653477D, inscrito no CPF do MF sob nº 167.410.218-68, residente e 

domiciliado em Salvador/BA, BRUNO NEVES GOMES, brasileiro, engenheiro mecânico, 

portador do RG nº 06.718.623-83 SSP/BA, inscrito no CPF do MF sob nº 913.228.475-68, 

casado sob regime de separação total de bens com a Sra. ANDREA VIEIRA GOMES, 

residentes e domiciliados em Lauro de Freitas/BA, HAROLD MAC MILAN ARAUJO 
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº 72620131 

SSP/RJ, inscrito no CPF do MF sob nº 520.290.267-00, residente e domiciliado em 
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Salvador/BA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS, brasileira, solteira, advogada, 

portadora do RG nº 09392092-09 SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 033.465.785-77, 

residente e domiciliada em Salvador/BA, RAYMUNDO JOSÉ VIANA DE ALMEIDA, 

brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador do RG nº 00597196 SSP/BA, 

inscrito no CPF do MF sob nº 069.739.305-49, residente e domiciliado em Lauro de 

Freitas/BA, PAULO ANDRADE KHOURY, brasileiro, bancário, portador do RG nº 18094868 

SSP/SP, inscrito no CPF do MF sob nº 159.223.718-51, casado sob regime de comunhão 

parcial de bens com a Sra. LUCIANA SALES DE CARVALHO KHOURI, brasileira, 

empresária, portadora do RG nº 1145668879 SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 

144.363818-89, residentes e domiciliados em Camaçari/BA, JORGE LEAL CORREIA, 

brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, portador do RG nº 424827476 SSP/BA, inscrito no 

CPF do MF sob nº 455.907.455-00, residente e domiciliado em Lauro de Freitas/BA, IVETE 

VIEIRA MATOS BRITO, brasileira, divorciada, bancária, portadora do RG nº 85417602 

SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 074.715.215-20, residente e domiciliada em Lauro 

de Freitas/BA, ROBELIA BORGES ANDRADE DANTAS, brasileira, divorciada, funcionária 

pública aposentada, portadora do RG nº 603703 SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob nº 

069.220.585-34, residente e domiciliada em Salvador/BA, EUSTELE BRITO DE SOUSA, 

brasileira, autônoma, portadora do RG nº 0484322109 SSP/BA, inscrita no CPF do MF sob 

nº 501.100.635-20, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com o Sr. ELDER 

FARIAS DE SOUSA, brasileiro, gerente de vendas, portador do RG nº 0716298155 SSP/BA, 

inscrito no CPF do MF sob nº 728.931.415-87 residentes e domiciliados em Fortaleza/CE, 

neste ato representados por AILA MACHADO BRITO e EMANOEL ROBSON ALVES DE 
MATOS, acima qualificados, ora denominados PROPRIETÁRIOS, mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

 
 

Este termo reti-ratifica o Termo de Reti-Ratificação de Contrapartida Social publicado no 

Diário Oficial do Município – DOM de 11/08/2014, firmado em 14/07/2014 nos Autos do 

Processo Administrativo de nº 8586/2010 e 5441/2013, nos quais foram concedidos os 

Alvarás de Construção e Renovação de Construção para o empreendimento denominado 

“Condomínio Residencial Ilha de Capri” sito à Rua Juracy Magalhães, 239, Quadra B, Lote 

04, Loteamento Bosque dos Kiosques, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, matriculado no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 8.205 e inscrito no Cadastro 

Imobiliário Municipal sob o nº 40766002390000, composto de 22 (vinte e duas) unidades 

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /G5SIDKDIRZO/ALPHM3OYG

Sexta-feira
14 de Novembro de 2014
68 - Ano II - Nº 251



3

autônomas, com fulcro no art. 1º, Parágrafo 4 º, da Lei Municipal 1.289/2007, que alterou a 

Lei Municipal 929/1999, legislação vigente na data de celebração do referido Termo de 

Contrapartida Social, que passa a constar com a seguinte redação: 

 

 

Os PROPRIETÁRIOS, em decorrência da concessão dos alvarás de Construção e Renovação 

de Construção do empreendimento urbanístico licenciado nos Autos dos Processos 

Administrativos nº 8586/2010 e 5441/2013, obrigam-se, a título de Contrapartida Social, a 

executar, às suas expensas, os serviços imprescindíveis à implantação de equipamentos 

públicos, a seguir discriminados, no município de Lauro de Freitas, em montante 

equivalente a R$ 168.081,81 (cento e sessenta e oito mil oitenta e um reais e oitenta e um 

centavos), correspondentes a 2,68 salas de aula, procedida a correção dos valores, tendo 

como base de cálculo a planilha orçamentária de sala de aula encaminhada pela SEINFRA, 

vigente na data de abertura do processo nº 23429/2013. 

 

1 – INTERVENÇÃO URBANA:  

 
1.1 Serviços de requalificação da Rua Gregório Pinto de Almeida, Centro, Lauro de 

Freitas/BA, conforme planilha orçamentária elaborada pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura – SEINFRA, anexa ao presente instrumento. 

 

1.1.1 O valor do serviço descrito no item 1.1 está orçado em R$ 122.330,58 

(cento e vinte de dois mil trezentos e trinta reais e cinqüenta e oito 

centavos); 

 

1.1.2 O prazo para execução dos serviços descritos neste item será de 90 

(noventa) dias contados a partir da publicação do presente 

instrumento; 
 

1.2 Execução de rede de drenagem na Rua Juraci Magalhães, Centro, Lauro de 

Freitas/BA, conforme planilha orçamentária elaborada pela Secretaria Municipal 

de Infraestrutura – SEINFRA, anexa ao presente instrumento. 

 

1.2.1 O valor do serviço descrito no item 1.2 está orçado em R$ 45.751,22 

(quarenta e cinco setecentos e cinqüenta e um reais e vinte e dois 

centavos); 
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1.2.2 O prazo para execução dos serviços descritos neste item será de 60 

(sessenta) dias contados a partir da publicação do presente 

instrumento; 

 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os referidos serviços deverão ser realizados diretamente pelos 

PROPRIETÁRIOS ou por empresa capacitada contratada por esta para tal fim. Os serviços 

a serem realizados, a título de Contrapartida Social, por aprovação de empreendimentos 

urbanísticos neste Município, devem seguir as especificações técnicas estabelecidas pelo 

MUNICÍPIO. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPRIETÁRIOS: 
 

 

Os PROPRIETÁRIOS comprometem-se a executar o objeto pactuado, no prazo e condições 

estipulados, conforme cláusula primeira do presente termo. 

 

Os PROPRIETÁRIOS comprometem-se a comunicar o andamento dos serviços à SEINFRA, 

órgão responsável pelo acompanhamento da execução da Contrapartida Social, a fim de 

possibilitar a verificação do atendimento às especificações técnicas definidas pelo 

MUNICÍPIO. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 

 

Cabe ao MUNICÍPIO, exclusivamente, definir, aprovar os serviços apresentados pelos 

PROPRIETÁRIOS, fiscalizar cada etapa de execução e por fim, atestar a sua devida 

realização, consoante estabelecido neste instrumento. 

 

O MUNICÍPIO compromete-se a conceder documento hábil desobrigando os 

PROPRIETÁRIOS do encargo assumido, depois de certificado o cumprimento integral do 

quanto acordado a título de Contrapartida Social. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A quitação da Contrapartida Social ora firmada é condição para a 

liberação da licença de Habite-se do empreendimento. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO FORO: 

 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas – BA, para dirimir quaisquer controvérsias 

decorrentes do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. E por estarem assim acordados e compromissados, assinam este TAC, 

na presença das testemunhas infrafirmadas, a fim de que se originem os seus efeitos legais 

e jurídicos. 

 

Lauro de Freitas/BA, 22 de outubro de 2014. 

 

 

 

MÁRCIO ARAPONGA PAIVA 

MUNICÍPIO 

 

 
 

AILA MACHADO BRITO  

PROPRIETÁRIA/REPRESENTANTE 

 

 
 

EMANOEL ROBSON ALVES DE MATOS 
PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1.___________________________________________ 

CPF: 

 

2.___________________________________________ 

CPF: 

Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /G5SIDKDIRZO/ALPHM3OYG

Sexta-feira
14 de Novembro de 2014

71 - Ano II - Nº 251



Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /G5SIDKDIRZO/ALPHM3OYG

Sexta-feira
14 de Novembro de 2014
72 - Ano II - Nº 251



Esta edição encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Lauro de Freitas

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /G5SIDKDIRZO/ALPHM3OYG

Sexta-feira
14 de Novembro de 2014

73 - Ano II - Nº 251


