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Atas
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

COORDENAÇÃO DE CULTURA

ATA DE ANÁLISE, HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS
CONTEMPLADOS PELO EDITAL Nº0137/2020 DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
ESPAÇOS CULTURAIS, PESSOAS JURÍDICAS E/OU FÍSICAS E PELO EDITAL Nº 138/2020
DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS
Reuniram-se no dia 20 de junho de 2022, às 13h30, na Prefeitura Municipal de Jussari,
Ba, os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc (Lei
Federal nº 14.017/2020), designados pela Portaria 034/2020, com o objetivo da análise,
homologação e aprovação das prestações de contas de espaços culturais, entidades e
empresas culturais contempladas pelo Edital nº0137/2020 de Chamamento Público
para espaços culturais, pessoas jurídicas e/ou físicas e dos agentes culturais
contemplados pelo Edital nº 138/2020 de Seleção de Propostas Artísticas e Culturais. A
reunião iniciou com a saudação a todos pelo presidente da Comissão de
Acompanhamento, Tales Santos Pereira. Após, com a verificação de todos os envelopes
contendo os documentos de prestação de contas dos espaços culturais, iniciou-se a
análise das prestações de conta, mediante relatórios com os comprovantes de gastos
efetuados pelos contemplados pelo subsídio para Espaços Culturais. Seguindo-se da
análise efetuada por todos os membros da Comissão, foi aprovada a prestação de contas
da Associação Religiosa, Cultural e Beneficente de Omiró e do Obá (ARCBFO), única
entidade contemplada na chamada para Espaços Culturais. Assim, também foi verificado
o relatório de prestação de contas da contrapartida e demais documentos
comprobatórios da realização desta. A Comissão atestou o cumprimento da
contrapartida pela parte da ARBFO e aprovou o relatório de contrapartida apresentado
pela instituição. Em continuidade aos trabalhos, Emanuele Santos Monteiro iniciou a
análise e verificação das prestações de conta dos agentes culturais contemplados pelo
Edital nº 138/2020 de Seleção de Propostas Artísticas e Culturais. Conforme item 10.2
do Edital nº 138/2020, Emanuele reforçou o entendimento de que no caso de
representantes de grupos, associações e prestadores de serviços é dever dos mesmos a
apresentação dos comprovantes de repasse e demais documentos comprobatórios à
Comissão de Acompanhamento. Não sendo necessário o mesmo protocolo no caso dos
agentes culturais que desenvolveram suas atividades de forma individual, já que o
recebimento do cachê cobre o desenvolvimento de sua atividade cultural. Desse modo,
foram analisadas as prestações de contas dos seguintes agentes culturais: Marcos
Augusto Sena Cerqueira Cardoso, CPF 019.011.735-42, representante do grupo musical
Sambarylove, valor recebido: R$ 6.000,00; Iago Vinícius Alves, CPF 065.177.895-61,
representante do grupo musical Iago e banda, valor recebido: R$ 4.000,00; Joadson
Sousa Mota, CPF 066.175.915-69, representante do grupo musical Joh Sousa, valor
recebido: R$ 3.500,00; Ramon Oliveira do Nascimento, CPF 848.225.035-34,
representante do grupo musical La Pankka, valor recebido: R$ 3.000,00; Jônatas Santos
Pereira, CPF 043953155-18, representante da Associação Cultural Cores da Terra, valor
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recebido: R$ 5.000,00; Luan Lisboa Varjão, CPF 043.941.325-76, prestou serviços de
ornamentação e produção, valor: R$ 3.000,00; Jhone da Silva Passos, CPF 033.114.28560, representante do Grupo de Capoeira Nação Yorubá, valor recebido: R$ 5.000,00;
Arleth Marinho dos Santos Monteiro, CPF 223.792.825-87, representante da Associação
Religiosa, Cultural e Beneficente de Omiró e do Obá, valor recebido: R$ 4.248, 17;
Deoclides Vasconcelos Neto, CPF 588.421.955-53, prestou serviços de iluminação e
sonorização, valor: R$ 3.500,00; Charles Augusto Oliveira dos Santos, CPF 061.257.02588, representante do grupo de dança No Styllo, valor recebido: R$ 2.000,00. Depois de
criteriosa verificação aos critérios e documentações apresentadas, a Comissão aprovou
e homologou as prestações de contas dos agentes culturais já supramencionados.
Conduzindo-se para o fim da reunião, o presidente da Comissão, Tales Pereira, sinalizou
para a importância da definição de uma data para a audiência pública, logo que os
processos da prestação de contas fossem enviados para a publicação no Diário Oficial
Municipal. Sem mais assunto a ser tratado, Emanuele Monteiro agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião, e, para constar, eu, Marcelo Piloto Oliveira,
secretário da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc em Jussari,
lavrei e assino a presente ata juntamente aos demais membros da Comissão. Jussari, 20
de junho de 2022.

Tales Santos Pereira
(Presidente da Comissão)

Marcelo Piloto Oliveira
(Coordenador de Cultura)

Emanuele Santos Monteiro
(Representante das expressões artístico-culturais afro-brasileiras)

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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DECISÃO DE CONCLUSÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Procedimento nº 0001/2022
Nome do núcleo urbano regularizado: CENTRO – QUADRA 3
Localização: JUSSARI/BA - BAIRRO CENTRO
Modalidade da Reurb: REURB-S
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.657.937/0001-86, situada na
Avenida Agenor de Souza Barreto, nº 01, Bairro Centro – Jussari/BA, postulando a instauração formal da
regularização fundiária por Reurb-S do núcleo urbano denominado CENTRO – QUADRA 3.
A renda do núcleo urbano informal foi avaliada através de diagnóstico social, comprovando-se que a renda
predominante é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, motivo pelo qual foi classificado como modalidade da ReurbS, nos termos do Decreto nº 139 de 29 de setembro de 2021.
Foi deferida por comissão avaliadora a realização do procedimento por etapas, motivo pelo qual nessa etapa a
regularização somente compreende a seguinte áreas 4.450m² e perímetro de 285,12m.
O procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa à decisão final de encerramento do
procedimento administrativo da REURB.
1 - DAS CARACTERÍTICAS DO NÚCLEO URBANO INFORMAL
O núcleo urbano informal teve origem na matrícula nº 3.477 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Itabuna/BA, de
natureza irregular, sendo constituído sob forma clandestina, localizado neste município de Jussari/BA no bairro
Centro.
O núcleo urbano informal denominado CENTRO – QUADRA 3, configura loteamento clandestino, tendo em vista
que foi implantado sem aprovação desse município, configurando um núcleo urbano informal, nos termos do artigo
11, inciso II, da Lei nº 13.465/17.
2 - DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO FUNDIÁRIA
O núcleo CENTRO – QUADRA 3, núcleo urbano informal foi parcelado para fins urbanos, anteriormente a 19 de
dezembro de 1979, motivo pelo qual é dispensada a apresentação do projeto de regularização fundiária, sendo
necessário apenas o registro do parcelamento, nos termos do artigo 21, §2º, inciso I, do Decreto nº 9.310/18, sendo
que as peças técnicas previstas no §1º, do artigo 69, da Lei nº 13.465/17, foram devidamente aprovadas pelo órgão
municipal competente.
3 - DA APROVAÇÃO AMBIENTAL
O núcleo urbano informal não está situado em áreas de preservação permanente (APP) ou unidade de conservação
de uso sustentável, nem em áreas de proteção de mananciais, razão pela qual torna-se dispensada a apresentação
dos estudos ambientais previstos no artigo 11, §2º da Lei nº 13.465/17.
4 - DA INFRAESTRUTURA ESSENCIAL
O núcleo urbano informal possui a infraestrutura essencial, definida no artigo 36, §1º da Lei nº13.465/17, motivo pelo
qual, fica dispensada a elaboração do cronograma e respectivo Termo de Compromisso, nos termos do §1º do
artigo 30 do Decreto nº 9.310/18.
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5 - DAS COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS
No presente caso, não existem compensações urbanísticas a serem realizadas, motivo pelo qual fica dispensada a
elaboração de cronograma e respectivo Termo de Compromisso, nos termos do §1º do artigo 30 do Decreto nº
9.310/18.
6 - DAS COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS
No presente caso, não existem compensações ambientais a serem realizadas, motivo pelo qual fica dispensada a
elaboração do cronograma e respectivo Termo de Compromisso, nos termos do §1º do artigo 30 do Decreto nº
9.310/18;
7 - DAS NOTIFICAÇOES DOS TITULARES DAS MATRÍCULAS, CONFINANTES E DEMAIS INTERESSADOS
Nos termos do §4º da Lei nº 13.465/17, as notificações dos titulares das matrículas dos imóveis e dos confinantes
poderão ser realizadas pessoalmente ou por via postal, no endereço que consta na matrícula dos imóveis,
presumindo-se concordância, caso o notificado não apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 20, §3º
e §6º do art. 31 da Lei nº 13.465/17).
No procedimento foram realizadas as seguintes notificações dos titulares das matrículas e confinantes que não
apresentaram impugnação:
Os seguintes titulares de matrículas e confinantes foram citados por edital, por restar frustrada a notificação pessoal
e postal, nos termos do artigo 31, §5º da Lei nº 13.465/17:
a)

O interessado, Silvio Calmon Noronha, na qualidade de proprietário tabular da matrícula nº 3.477, por
não haver endereço na matricula do imóvel, ficando impossível a notificação de forma pessoal ou postal,
teve sua notificação feita por edital, através de publicação no Diário Oficial do Município, CERTIFICAÇÃO
DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do edital no dia 22 de fevereiro de 2022,
permanecendo inerte.

b)

A interessada, Sandra Calmon Noronha Mengels, na qualidade de proprietária tabular da matrícula
nº 3.477, por não haver endereço na matricula do imóvel, ficando impossível a notificação de forma
pessoal ou postal, teve sua notificação feita por edital, através de publicação no Diário Oficial do
Município, CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do edital no dia 22
de fevereiro de 2022, permanecendo inerte.

c)

O interessado, Mathias Peter Mangels, na qualidade de proprietário tabular da matrícula nº 3.477, por
não haver endereço na matricula do imóvel, ficando impossível a notificação de forma pessoal ou postal,
teve sua notificação feita por edital, através de publicação no Diário Oficial do Município, CERTIFICAÇÃO
DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do edital no dia 22 de fevereiro de 2022,
permanecendo inerte.

d)

A interessada, HESF Cia. Hidro Elétrica do São Francisco, na qualidade de confrontante na
matrícula nº 3.477, por ter no R.11 da mesma uma Registro de Auto de Ação de Constituição de Servidão
nº 142-7/92-V e por não haver nenhum endereço citado na matricula do imóvel, ficando impossível a
notificação de forma pessoal ou postal, teve sua notificação feita por edital, através de publicação no
Diário Oficial do Município, CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do
edital no dia 22 de fevereiro de 2022, permanecendo inerte.
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e)

A interessada, Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, na qualidade de confrontante na matrícula nº
3.477, por ter no AV.12 da mesma uma Averbação de Servidão Administrativa a seu favor e por não haver
nenhum endereço citado na matricula do imóvel, ficando impossível a notificação de forma pessoal ou
postal, teve sua notificação feita por edital, através de publicação no Diário Oficial do Município,
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do edital no dia 22 de fevereiro
de 2022, permanecendo inerte.

f)

A interessada, Fundação Gileno Amado, na qualidade de terceira interessada, por ter cobrado
aforamento dos ocupantes durante muitos anos e por sido citada por vários ocupantes com sendo a
responsável pela formação do núcleo urbano informal. Por não ter endereço conhecido ou mencionado em
nenhum documento apresentado pelos ocupantes, ficando assim impossível a notificação de forma
pessoal ou postal, teve sua notificação feita por edital, através de publicação no Diário Oficial do
Município, CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LQ8SCRTSMD7G53FFY1CD1W da publicação do edital no dia 22
de fevereiro de 2022, permanecendo inerte.

8 - DO RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO NA OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS DE USO NÃO
RESIDENCIAL
A ocupante, ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE JUSSARI, CNPJ nº 16.428.757/0001-10, que utiliza sua
unidade imobiliária para uso não residencial, exerce atividades educacionais e trabalhos sociais na comunidade que
proporciona integração social para o Município; assim, reconheço o interesse público na ocupação de seu
respectivo imóvel, nos termos do artigo 23, §1º, inciso III da Lei nº 13.465/17.
9 – DA TITULAÇÃO DOS OCUPANTES
Para a titulação dos ocupantes, será utilizado um instrumento previsto na lei 13.465/17: a legitimação fundiária. A
regra será a titulação por legitimação fundiária; somente quando não for possível a utilização dessa espécie de
titulação, será utilizada a legitimação de posse.
Para a concessão do direito real através da legitimação fundiária, além da comprovação do exercício da posse com
ânimo de dono, o beneficiário deverá cumprir os requisitos do art. 23, §1º da Lei 13.465/17, a seguir:
Art. 23. A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido
por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área pública ou possuir
em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante de núcleo urbano informal
consolidado existente em 22 de dezembro de 2016.

§1º Apenas na Reurb-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que atendidas as
seguintes condições:
I - o beneficiário não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural;
II - o beneficiário não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel
urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto;
e
III - em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder
público o interesse público de sua ocupação.
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Nos dossiês individuais apresentados no processo de regularização em análise, consta declaração dos ocupantes
que requereram a titulação por legitimação fundiária na modalidade de “Reurb-S”, relativo ao cumprimento dos
requisitos do §1º do artigo 23 da Lei nº 13.465/17.
Ressalta-se que não há impedimento a que os beneficiários que não cumpriram tais requisitos sejam titulados por
legitimação fundiária, desde que na modalidade da “Reurb-E”.
Importante destacar que o artigo 10, §3º do Decreto nº 9.310/18, permite a utilização de mais instrumento indicativo
de direito real; e o artigo 5º, inciso 4º do mesmo decreto federal, possibilita a coexistência das duas modalidades de
Reurb no mesmo núcleo. Com isso, os ocupantes que não preencherem os requisitos do §1º do artigo 23, da Lei nº
13.465/17, mas comprovarem o exercício da posse, serão titulados por legitimação fundiária na modalidade “ReurbE”, com expedição de título individual, para posterior registro, após o recolhimento das custas e emolumentos legais.
Quanto aos ocupantes que, embora atendam aos requisitos do §1º do artigo 23 da Lei nº 13.465/17, possuírem mais
de um imóvel, somente o primeiro deles será titulado pela listagem constante na CRF; devendo ser expedido,
quanto aos demais imóveis, título de legitimação fundiária individual, para posterior registro no cartório competente,
após o pagamento das custas e emolumentos, visto que a isenção somente abrange o primeiro registro, nos termos
do §1º, inciso I, do artigo 13, da Lei nº 13.465/17.
Através dos dossiês individuais, com seus respectivos documentos, foi comprovado o exercício da posse com ânimo
de dono de cada um dos ocupantes. Ressalta-se que tal requisito está configurado, ainda, através de visitas à
unidade imobiliária, entrevistas com seus ocupantes e vizinhos, e, em seguida, lavratura de Auto de Constatação,
assinado pelo servidor responsável, pelos ocupantes, além de testemunhas, nas hipóteses em que as provas
documentais apresentadas não foram suficientes para caracterização da posse com ânimo de dono.
Agora, passo a analisar a situação de cada um dos ocupantes.


A beneficiária DANYELA ALVES DE ARAUJO, brasileira, maior, capaz, Comerciante, nascida em
18/12/1981, filha de Jailson Araujo Santos e Maria da Ajuda Alves dos Santos, inscrita no CPF/MF sob o
nº 993.163.405-78, portadora da Cédula de Identidade RG nº 07.394.370-38 SSP/BA, casada no dia 13 de
agosto de 2021, sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, com o Sr. LAFAIETE ROSA FILHO,
brasileiro, maior, capaz, Comerciante, nascido em 01/04/1970, filho de Lafaiete Rosa de Jesus e Rosalia
Alves da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 492.486.935-04, portador da Cédula de Identidade RG nº
05.679.138-05 SSP/BA, ambos residentes e domiciliados na Rua Agenor de Souza Barreto, nº 10, Quadra
3, Lote 01, Centro – Jussari/BA – CEP.: 45610-000, exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 2006,
obtido através de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, datada de 28 de abril de 2006,
tendo preenchido os requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel
através da Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.



A beneficiária EDILEUZA GONÇALVES PAIM, brasileira, maior, capaz, Aposentada, divorciada, nascida
em 02/02/1967, filha de Bonifacio Gonçalves Paim e Dalva Garcia dos Santos, inscrita no CPF/MF sob o
nº 409.340.045-87, portadora da Cédula de Identidade RG nº 04.159.147-01 SSP/BA, residente e
domiciliada na Rua Agenor de Souza Barreto, nº 54, Quadra 3, Lote 06, Centro – Jussari/BA – CEP.:
45.610-000, exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 2003, obtido através de Escritura de Particular de
Compra e Venda, datada de 18/16/2019, tendo preenchido os requisitos do artigo art. 23 da Lei nº
13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da Legitimação Fundiária, na modalidade de
Reurb-S.



A beneficiária FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, maior, capaz, autônoma, solteira,
nascida em 21/0/1950, filha de Francisco Rodrigues de Souza e Joana Maria de Jesus, inscrita no
CPF/MF sob o nº 313.141.635-15, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.251.754-89 SSP/BA,
residente e domiciliada na Agenor de Souza Barreto, nº 64, Quadra 3, Lote 08, Centro – Jussari/BA –
CEP.: 45.610-000, exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 2003, comprovando a sua posse através de
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recibos de pagamento, recibos de energia e diversas testemunhas locais, tendo preenchido os requisitos
do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da Legitimação
Fundiária, na modalidade de Reurb-S.


A beneficiária ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE JUSSARI, associação privada, brasileira,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.428.757/0001-10, estabelecida na Rua Agenor de Souza
Barreto, nº 86, Quadra 3, Lote 12, Bairro Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, devidamente
representada por seu Presidente a Srª Ana Paula Ferreira Santos, brasileira, maior, capaz, Professora,
nascida em 16/09/1971, filha de Jose Candido Ferreira e Guiomar Gonçalves Ferreira, inscrita no CPF/MF
sob o nº 655.658.195-04, portadora da Cédula de Identidade RG nº 04.201.613-41 SSP/BA, casada no dia
07/01/1994, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, com o Sr. Gilmar Neves dos Santos, brasileiro,
maior, capaz, Comerciante, nascido em 22/02/1969, filho de Miguel Pereira dos Santos e Maria Rita das
Neves Santos, inscrito no CPF/MF sob o nº 502.546.345-91, portador da Cédula de Identidade RG nº
03.593.678-95 SSP/BA, ambos residentes e domiciliados na Rua Agenor de Souza Barreto, nº 86, Bairro
Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 2000, comprovando a
sua posse através de recibos de energia, recibo de pagamentos e Escritura Particular de Declaração de
Direito de Posse Urbana, datada de 01/03/2013 e diversas testemunhas locais, tendo preenchido os
requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da
Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.



O beneficiário OSMIL RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, maior, capaz, Comerciante, solteiro, nascido
em 05/02/1953, filho de João Rodrigues de Almeida e Maria Francisca da Silva, inscrito no CPF/MF sob o
nº 099.875.764-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.818.865-94 SSP/BA, residente e
domiciliado na Rua Agenor de Souza Barreto, Antiga 10 de Janeiro, nº 40, Quadra 3, Lote 13, Bairro
Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 1988, obtido através da
Escritura pública de venda e compra, datada em 06/07/1988, recibos de pagamentos de aforamento,
recibo de pagamento da compra, guia de ITBI e diversas testemunhas locais, tendo preenchido os
requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da
Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.



O beneficiário CLAUDIONOR SOUZA BORGES, brasileiro, maior, capaz, Autônomo, viúvo, nascido em
16/10/1944, filho de Anísio Bispo Borges e Jardelina Pereira de Souza, inscrito no CPF/MF sob o nº
771.387.838-68, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.123.266-00, residente e domiciliado na Rua
Tobias Barreto, nº 10, Quadra 3, Lote 20, Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, exerce a posse de 01
(um) imóvel desde 1981, comprovando a sua posse através de recibos, contas de fornecimento de água e
diversas testemunhas locais, tendo preenchido os requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata
do direito real sobre o imóvel através da Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.



A beneficiária ELIANE CARLOS DOS SANTOS, brasileira, maior, capaz, Aposentada, nascida em
15/08/1957, filha de José Carlos dos Santos e Damiana Bispo da Cruz, inscrito no CPF/MF sob o nº
172.050.505-53, portadora da Cédula de Identidade RG nº 57.331.551-6, residente e domiciliada na
Melquides Ferreira Santos, nº 16, Quadra 3, Lote 25, Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, exerce a
posse de 01 (um) imóvel desde 2015, obtido através da Escritura de Venda e Compra e de Cessão e
Transferência de direitos Hereditários, lavradas nas notas de Buerarema, datada de 09/01/2015, recibos
de contas de fornecimento de água e diversas testemunhas locais, tendo preenchido os requisitos do
artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da Legitimação Fundiária,
na modalidade de Reurb-S.



A beneficiária DOMINGAS MARIA DA SILVA, brasileira, maior, capaz, Aposentada, nascida em
29/12/1935, filha de Manoel Vicente da Silva e Eugenia Maria da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº
443.531.205-06, portadora da Cédula de Identidade RG nº 05.997.443-59, residente e domiciliada na
Melquiades Ferreira dos Santos, nº 70, Quadra 3, Lote 27, Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000,
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exerce a posse de 01 (um) imóvel desde 2001, comprovando a sua posse através de Escritura Pública de
Venda e Compra, datada de 15/02/2001, recibos de pagamentos de aforamento e água e diversas
testemunhas locais, tendo preenchido os requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do
direito real sobre o imóvel através da Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.
A beneficiária MARIA HELENA DOS SANTOS CRUZ, brasileira, maior, capaz, Pensionista, viúva, nascida
em 11/03/1936, filha de João Francisco dos Santos e Odilia Flores dos Santos, inscrita no CPF/MF sob o
nº 380.936.695-15, portadora da Cédula de Identidade RG nº 04844734-09, residente e domiciliada na
Rua Castro Alves, nº 268, Quadra 3, Lote 31, Bairro Centro – Jussari/BA – CEP.: 45.610-000, exerce a
posse de 01 (um) imóvel desde 1992, comprovando a sua posse, por meio de recibos de fornecimento de
água e luz, recibos de pagamento de aforamento e e diversas testemunhas locais, tendo preenchido os
requisitos do artigo art. 23 da Lei nº 13.465/17 que trata do direito real sobre o imóvel através da
Legitimação Fundiária, na modalidade de Reurb-S.

Ressalta-se que para titulação dos ocupantes classificados na modalidade de Reurb-S é dispensada a
apresentação de título individualizado, bastando apenas que na própria CRF conste a listagem desses ocupantes,
nos termos do artigo 23, §5º da Lei nº13.465/17.
Portanto, opto por titular os ocupantes da Reurb-S, aos quais concedo “HABITE-SE” simplificado e único, ante a
ausência de risco aos beneficiados e a flexibilização das exigências relativas aos tamanhos dos lotes regularizados
ou outros parâmetros urbanísticos e edilícios, na forma do art. 3º, §1º do Decreto nº 9.310/18.
Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária com a lista de ocupantes beneficiados com a legitimação fundiária
ou legitimação de posse na modalidade de Reurb-S, para um único imóvel por cada beneficiário, apresentando-os,
mediante requerimento, ao cartório de registro de imóveis, podendo, posteriormente, ser complementado o rol de
beneficiários nos termos do §6º do artigo 23, da Lei nº 13.465/17 e títulos individuais relativos aos beneficiados pela
Reurb-E.
Expeça-se títulos de legitimação fundiária ou de posse para os ocupantes que cumpriram os requisitos da
modalidade de Reurb-S, bem como para os ocupantes que possuam mais de um imóvel; nesse caso, condicionado
o posterior registro ao pagamento de custas e emolumentos.
Publique-se, nos termos do art. 21, inciso V do Decreto nº 9.310 e art. 28, inciso V da Lei nº 13.465/17.

Jussari/BA, 08 de julho de 2022

ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE
PREFEITO
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Leis
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

COORDENAÇÃO DE CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI ALDIR BLANC –
COMUNICADO 02/2021 – ITEM 6-B e 6-C

RESULTADOS ALCANÇADOS: SUBSÍDIO MENSAL (INCISO II do art. 2º)

Quantidade de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias beneficiados diretamente:
01 espaços culturais

Quantidade de trabalhadores culturais beneficiados indiretamente (quantidade de
empregos mantidos em razão do subsídio mensal): 20 agentes culturais

INSTRUMENTOS RELATIVOS AO INCISO II DO art. 2º

Tipo de
instrumento

Identificação
do
Instrumento
Edital nº0137/2020
de Chamamento
Público para o
cadastro de espaços
culturais, pessoas
jurídicas e/ou físicas.

Edital de
Chamamento
Público

Quantidade de
Total
Repassado no beneficiários
instrumento

R$ 9.000,00

01

Publicação do
resultado em
Diário Oficial
(anexo)

Atesto do
cumprimento
dos objetos

Objetos não
cumpridos e
providências
não tomadas

Anexado

( x ) Sim
( ) Não

Não houve

LISTAGEM INDIVIDUALIZADA DOS BENEFICIÁRIOS

1

(CNPJ
/ CPF)

Nº IDENTIFICAÇÃO:

CNPJ

23.729.673/0001-82

VALOR
TOTAL
RECEBIDO:
R$ 9.000,00

PRESTAÇÃO
DE CONTAS:
APROVADA

CONTRAPARTIDA
REALIZADA?
( SIM/ NÃO)
SIM

Jussari, 30 de junho de 2022.

Tales Santos Pereira
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Portaria: Nº. 034, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

COORDENAÇÃO DE CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS LEI ALDIR BLANC –
COMUNICADO 02/2021 – ITEM 6-D e 6-E

RESULTADOS ALCANÇADOS: EDITAIS, CHAMADAS PÚBLICAS OU
OUTROS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS (INCISO III)
Quantidade de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias beneficiados diretamente:
02 espaços culturais

Quantidade de trabalhadores culturais beneficiados indiretamente (quantidade de
empregos mantidos em razão do subsídio mensal): 50 agentes culturais

INSTRUMENTOS RELATIVOS AO INCISO III DO art. 2º

Tipo de
instrumento

Identificação
do
Instrumento

Edital de
Chamamento
Público

Edital nº 138/2020
de Seleção de
Propostas
Artísticas e
Culturais
Chamada Pública

Chamada
de
pública - prêmio Complementação

Quantidade de
Total
Repassado no beneficiários
instrumento

Publicação do
resultado em
Diário Oficial
(anexo)

Atesto do
cumprimento
dos objetos

Objetos não
cumpridos e
providências
não tomadas

R$ 50.248,17

21

Anexado

( x ) Sim
( ) Não

Não houve

R$ 1.005,08

01

Anexado

( x ) Sim
( ) Não

Não houve

Suplementar Lei
Aldir Blanc

LISTAGEM INDIVIDUALIZADA DOS BENEFICIÁRIOS

(CNPJ
/ CPF)

Nº IDENTIFICAÇÃO:

019.011.735-42

VALOR
TOTAL
RECEBIDO:
R$ 6.000,00

1

CPF

2

APROVADA

CONTRAPARTIDA
REALIZADA?
( SIM/ NÃO)
SIM

CPF

077.289.275-07

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

3

CPF

065.177.895-61

R$ 4.000,00

APROVADA

SIM

4

CPF

066.175.915-69

R$ 3.500,00

APROVADA

SIM

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM
SIM

5

CPF

047.548.555-66

PRESTAÇÃO
DE CONTAS:

6

CPF

077.179.475-44

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

7

CPF

848.225.035-34

R$ 3.000,00

APROVADA

SIM

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

8
9

CPF
CPF

059.311.915-00
045.676.275-20

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

COORDENAÇÃO DE CULTURA

10

CPF

015.770.195-63

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

11

CPF

043953155-18

R$ 5.000,00

APROVADA

SIM

12

CPF

043.941.325-76

R$ 3.000,00

APROVADA

SIM
SIM

13

CPF

032.558.695-01

R$1.000,00

NÃO SE APLICA

14

CPF

033.114.285-60

R$ 5.000,00

APROVADA

SIM

15

CPF

430.482.458.98

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

16

CPF

001.521.315-31

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

17

CPF

018.630.345-95

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

SIM

18

CPF

223.792.825-87

R$ 4.248,17

APROVADA

SIM

19

CPF

061.257.025-88

R$ 2.000,00

APROVADA

SIM

20

CPF

588.421.955-53

R$ 3.500,00

APROVADA

SIM

R$ 1.000,00

NÃO SE APLICA

R$ 1.005,08

NÃO SE APLICA

21
22

CPF
CPF

045.462.575-89
864.035.335-25

SIM
Não se aplica

Jussari, 30 de junho de 2022.

Tales Santos Pereira
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
Portaria: Nº. 034, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020

Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro
CNPJ 13.657.937/0001-86, CEP 45622-000
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