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Decreto, n. 087, de 06 de julho de 2018 

 

Concede à Associação dos 
Proprietários e Moradores do Sítio 
São Paulo o regime jurídico de 
loteamento fechado ao Loteamento 
Sítio São Paulo. 

 

O PREFEITO DE ILHÉUS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo art. 72, inciso VII e 232, incisos IV e V da Lei 
Orgânica do Município de Ilhéus e, 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.º 3.745, de 9 de outubro de 2015, 
estabeleceu a possibilidade de o Município de Ilhéus conceder o regime jurídico 
de loteamento fechado às entidades que assim o requererem; 

CONSIDERANDO que a Associação dos Proprietários e Moradores do 
Sítio São Paulo requereu ao Município de Ilhéus, por meio do Processo 
Administrativo nº 14016/2017, concessão do mencionado regime jurídico ao seu 
loteamento pelo prazo de 15 (quinze anos), sendo este situado no km 01 da 
Rodovia BA 001, bairro São Francisco, Ilhéus, Bahia; 

CONSIDERANDO que após a devida tramitação daquele processo 
administrativo o Município de Ilhéus impôs como única condição à aprovação de 
referido regime jurídico, salvo as determinações contidas na Lei Municipal n.º 
3.745/15, a doação de uma área para futura construção de equipamento público 
do Município; 

CONSIDERANDO que a requerente já promoveu formalmenteao 
Município de Ilhéus a doação de uma área de 2.671,71m2 (dois mil, seiscentos 
e setenta e um metros quadrados e setenta e um centímetros quadrados), 
localizada na Rua do Acupipe, s/n, Gomeira, bairro Teotônio Vilela, Ilhéus, Bahia, 
e registrada Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Circunscrição 
Imobiliária de Ilhéus, Bahia, sob a matrícula n.º 26.764; 

CONSIDERANDO que a única condição extralegal exigida pela 
municipalidade foi adimplida pela Associação dos Proprietários e Moradores do 
Sítio São Paulo, tendo em vista o atendimento integral aos ditames do art. 18 da 
Lei Municipal n.º 3.745/15; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10, §1º, da Lei Municipal n.º 
3.745/15; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º -Fica concedido, pelo prazo de 15 (quinze anos), prorrogáveis 
sucessivamente por iguais períodos, o regime jurídico de loteamento fechado ao 
Loteamento Sítio São Paulo, com endereço no km 01 da Rodovia BA 001, s/n, 
bairro São Francisco, Ilhéus, Bahia. 

 

Art. 2º–Fica a Associação dos Proprietários e Moradores do Sítio São 
Paulo, pessoa jurídica de direito privado sob a modalidade de associação 
privada, inscrita no CNPJ sob o n.º34.433.128/0001-60, com endereço no 
Loteamento Sítio São Paulo, n.º 41, bairro Jardim Atlântico, Ilhéus, Bahia, 
responsável como concessionária pela gestão do mencionado loteamento, 
devendo, a partir de 1º de agosto de 2018, assumir as seguintes obrigações 
legais no perímetro do mesmo: 

I – Serviços de manutenção e conservação de áreas verdes e árvores públicas; 

II – Serviços de manutenção e conservação das vias públicas de circulação, 
calçamento, sinalização de trânsito e sistema de drenagem de águas pluviais; 

III – Serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar, o qual deverá ser depositado 
em local apropriado para recolhimento pela coleta pública; 

IV –Serviços de limpeza das vias públicas e sistema de escoamento de águas 
pluviais; 

V – Serviços de prevenção e combatea sinistros, incêndio e pânico; 

VI – Serviços de manutenção e conservação da rede de iluminação pública; 

VII – Garantia de acesso e ação livre e desimpedida de autoridades e entidades 
públicas que zelem pela segurança e bem-estar da população; 

VIII – Serviços de controle de acesso de visitantes e/ou prestadores de serviços 
por meio de portaria humana e/ou eletrônica, com captura de imagens e dados 
pessoais dos envolvidos, realizados por profissionais treinados de empresa de 
segurança com habilitação legal na área; 

IX – Outros serviços que se fizerem necessários, desde que compatíveis com os 
objetivos da Lei Municipal n.º 3.745/15 e o regime colaborativo estabelecido por 
meio da presente concessão entre a outorgada e o Município concedente. 

 

Art. 3º - Aconcessionária deverá promover a averbação da presente 
concessão no Cartório de Registro de Imóveis onde estiver registrada a 
aprovação do referido loteamento. 

 

Art. 4º - OMunicípio de Ilhéus realizará inspeções quinquenais ordinárias 
no referido loteamento, visando a verificar o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pela concessionária. 
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Parágrafo único – Havendo motivo justificado, o Município de Ilhéus poderá 
realizar inspeções extraordinárias, visando a verificar o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas pela concessionária, sem prejuízo das inspeções 
previstas no caput deste artigo. 

 

Art. 5º - Fica a concessionária autorizada a criar a taxa de manutenção 
de loteamento fechado, de natureza obrigatória, a qual deverá suportar 
financeiramente os encargos assumidos no artigo 2º deste Decreto, visando a 
uma adequada prestação daqueles serviços públicos, com a aplicação 
subsidiária do art. 3º, IV, da Lei Federal n.º 8.009/90. 

 

Art. 6º - Qualquer projeto de ampliação e/ou modificação de bens públicos 
daquele loteamento pela concessionária fica condicionado à prévia e expressa 
aprovação pelo Município de Ilhéus. 

Parágrafo único - Os serviços ordinários de manutenção e/ou conservação dos 
bens públicos estabelecidos no art. 2º deste Decreto, desde que não impliquem 
em ampliação ou modificação dos mesmos, poderão ser realizados pela 
concessionária independentemente de aprovação prévia, com posterior 
fiscalização ordinária ou extraordinária pelo Município concedente. 

 

Art. 7º - A aplicação das sanções estabelecidas pelo art. 13 da Lei 
Municipal n.º 3.745/15, por conta do eventual descumprimento das obrigações 
assumidas pela concessionária, ocorrerá em sede de processo administrativo 
especialmente instaurado para esse fim, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

 

Art. 8º - As despesas para fechamento, sistemas de vigilância, coleta e 
armazenamento de resíduos residenciais e sinalização de trânsito decorrentes 
da presente concessão ocorrerão por conta da concessionária. 

 

Art. 9º – A concessionária fica autorizada a promover o controle de acesso 
de visitantes e/ou prestadores de serviços por meio de portaria humana e/ou 
eletrônica, com captura de imagens e dados pessoais dos envolvidos, realizados 
por profissionais treinados de empresa de segurança com habilitação legal na 
área. 

 

Art. 10 - A concessionária fica autorizada, respeitados os dispositivos 
legais vigentes, a estabelecer sanções civis por conta do inadimplemento da taxa 
de manutenção de loteamento fechado estabelecida no art. 5º deste Decreto. 
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Art. 11 – Quando da retirada do regime jurídico de loteamento fechado 
pela concessionária por qualquer forma estabelecida em direito administrativo - 
anulação, revogação, exaurimento, cassação e caducidade, dentre outros, as 
áreas públicas, áreas verdes, áreas institucionais e áreas comunitárias voltarão 
a integrar normalmente o sistema viário e de lazer do Município, bem como as 
benfeitorias ali realizadas. 

Parágrafo único – Nenhum valor será devido pelo Município à concessionária 
pelas benfeitorias realizadas nas áreas mencionadas, independentemente de 
suas naturezas, por conta da reversão das áreas ao Município ou em razão de 
intervenções realizadas no interesse público. 

 

Art. 12–A concessionária afixará em local visível, na entrada do 
loteamento, placa informativa na qual restarão consignados o número deste 
Decreto, sua data de publicação e os dados completos daquela, sem prejuízo de 
outros dados que entenda importantes à consecução do presente Decreto. 

 

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 6 de julho de 
2018, 484 de Fundaçãoe 137 de Cidadania. 

 

JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB 

Prefeito em Exercício 

 

ALISSON RAMOS MENDONÇA 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 


