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 ANEXO 4.3 – SELEÇÃO DE TERRENOS E CONDICIONANTES 

1 Introdução 

O presente ANEXO tem como objetivo definir e descrever o processo de 

seleção dos terrenos para a etapa de implementação da CONCESSÃO bem como 

as condicionantes para seleção de novas áreas na hipótese de necessidade de 

substituição de um ou mais terrenos, no âmbito do CONTRATO para modernização 

da infraestrutura para o fortalecimento da rede de ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

e a melhoria da prestação do serviço gratuito e universal à sociedade a partir do 

modelo de PPP.  

2 Abordagem 

Para o município de Aracaju, a CONCESSÃO prevê a operação dos seguintes 

tipos de UNIDADES DE SAÚDE:  

- CENTRO DE ACOLHIMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO 

INFANTIL – CAASMI; 

- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF; 

- POLO ACADEMIA DA CIDADE – PAC. 

Primeiramente, este ANEXO aborda no tópico 3.1 as áreas destinadas para 

cada UNIDADE DE SAÚDE, assim como a situação de ocupação desse espaço 

(área livre, área edificada ou unidade em construção). Em seguida, no tópico 3.2, 

cada unidade é analisada de forma individual. Para cada uma delas, é ilustrado, de 

forma não exaustiva: 

 Informações sobre o terreno, por exemplo, o tipo de relevo;  

 As características da região, tais como: se é uma zona residencial, 

infraestrutura de abastecimento de água, condições de energia e coleta 

de esgoto, classificação das vias, formas de acesso à UNIDADE DE 

SAÚDE (ex: presença de transporte público) etc.;  

 As condições atuais da UNIDADE DE SAÚDE existentes: estado de 

conservação das estruturas, análise do conforto térmico etc.; 

  Normas e leis que impactam as intervenções a serem realizadas nas 

UNIDADES DE SAÚDE.   
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O tópico 3.3, por sua vez, discorre sobre os parâmetros de implantação das 

edificações (localização do terreno, características do terreno, topografia, desníveis 

etc.). Por fim, o tópico 3.4 relata a documentação disponível para cada UNIDADE 

DE SAÚDE. 

O tipo de intervenção (nova construção, reforma, demolição com reconstrução 

etc.) a ser aplicada em cada UNIDADE DE SAÚDE está sendo abordado no 

ANEXO 4.1 – DIRETRIZES MÍNIMAS DE PROJETOS E OBRAS e, portanto, não 

será um tópico aprofundado neste ANEXO.  

Importante ressaltar que há também um apêndice junto a este ANEXO, o qual 

contém as matrículas e certidões das UNIDADES DE SAÚDE. 

3 Seleção de terrenos e condicionantes 

3.1 Mapeamento dos terrenos 

O processo de seleção dos terrenos foi realizado na etapa inicial de 

estruturação da CONCESSÃO, juntamente com o diagnóstico dos fatores 

essenciais ao funcionamento da rede, tais como a demanda existente e projetada, 

o raio de atendimento, a mobilidade dos USUÁRIOS, a legislação vigente e as 

características físicas e a infraestrutura urbana local. Com base na análise desses 

fatores, foram definidas as diretrizes de escolha das áreas de intervenção e dos 

terrenos destinados à implantação e/ou requalificadas das UNIDADES DE SAÚDE 

objeto da CONCESSÃO.  

Em Aracaju, todos os terrenos indicados são de propriedade pública ou se 

encontram em processo de desapropriação (USF Augusto Franco II, PAC 

Farolândia), não havendo previsão de aquisição de terrenos privados por parte da 

CONCESSIONÁRIA conforme conjunto de matrículas apresentadas pelo PODER 

CONCEDENTE 

O Quadro 1 a seguir apresenta a listagem dos terrenos para cada uma das 

UNIDADES DE SAÚDE previstas no MUNICÍPIO. 
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Quadro 1: Áreas selecionadas e situação de ocupação dos terrenos 

Reg. T ID Tipo Nome Endereço 
Situação de 
ocupação 

Área do 
terreno 

(m²) 

Área 
constr. 

(m²) 

1ª
 R

eg
iã

o 

1 
1 USF USF João Bezerra 

Rua A, s/n - Areia Branca  Área livre 1.845,18 -- 
15 PAC PAC Mosqueiro 

2 2 USF USF Niceu Dantas 
Av. Reverendo Jonan 
Joaquim da Cruz, nº 405 - 
Mosqueiro  

Área livre 
(ampliação) 

- 
- 

688,63 

3 

3 USF 
USF Augusto Franco 
II 

Avenida Maria Pastora, s/n 
- Farolândia  

Área livre 

3.524,58 

- 

13 PAC PAC Farolândia 
Unidade em 
construção 

pelo município 
62,97 

6 7 USF 
USF Augusto César 
Leite 

R. Elenita Nery Gomes, s/n 
- Aeroporto 

Área edificada 960,85 423,11 

7 
8 USF USF Augusto Franco 

R. Major Hunaldo dos 
Santos, s/n - Farolândia 

Área edificada 1.861,64 
620,62 

12 PAC PAC Augusto Franco - 

8 
9 USF USF Santa Terezinha 

Rod. dos Náufragos, km 5 - 
Aruana 

Área edificada 2.740,71 
529,58 

14 PAC PAC Robalo - 

27 27 USF USF Antônio Alves 
Praça Armando Feitosa 
Franco - Atalaia, Aracaju – 
SE 

Área livre 2.500,00 - 

2ª
 R

eg
iã

o 

4 5 CAE CAASMI 
Av. João Batista Costa, s/n 
- Santa Maria 

Área livre 3.075,34 - 

11 16 USF USF Osvaldo Leite 
Avenida Azul, s/n - Santa 
Maria 

Área edificada 764,36 537,38 

12 17 USF USF Elizabeth Pita 
Rua B, Conjunto 
Governador Valadares, 14 - 
Santa Maria  

Unidade em 
construção 

pelo município 
1.027,78 579,92 

13 
18 USF USF Celso Daniel 

Tv. Cinco, S/N - Santa 
Maria 

Área edificada 1.681,55 
524,89 

21 PAC PAC Santa Maria - 

14 
19 USF USF Geraldo Magela Rua Central IV, s/n  

Conjunto Orlando Dantas - 
São Conrado 

Unidade em 
construção 

pelo município 
3.988,77 

596,36 

22 PAC PAC Orlando Dantas 64,26 

15 20 USF 
USF Humberto 
Mourão 

R. A, s/n - São Conrado  Área livre 1.396,88 - 

 

Destaca-se que, na hipótese de necessidade de substituição de um ou mais 

terrenos ao longo da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá indicar os 

novos terrenos a serem utilizados, envidando todos os esforços para que o novo 

terreno tenha características semelhantes ao originalmente previsto, na forma 

estabelecida no CONTRATO. Em situação adversa onde o terreno apresentado 

não possua condições semelhantes, caso materializado evento, deverão ser 

aplicadas condições de reequilíbrio econômico-financeira previstas no 

CONTRATO. 
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3.2 UNIDADES DE SAÚDE e terrenos selecionados 

3.2.1 1a REGIÃO DE SAÚDE  

3.2.1.1 USF João Bezerra – ID 01 

O terreno destinado à implantação da USF João Bezerra está localizado à 

Rua A s/n, Loteamento Areia Branca, na Zona de Expansão em Aracaju/SE e está 

inserido em uma Zona de Adensamento Restrito - ZAR conforme Plano Diretor, Lei 

Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. Para esta Zona, permite-se a 

atividade de clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios em nível I de 

incomodidade, desde que a área construída se limite a 2.000,00m².  

Trata-se de área de entorno predominantemente residencial, de relevo plano, 

atendida pelo abastecimento da rede pública de água, porém sem atendimento da 

rede de esgoto e sem sistema de captação de drenagem de águas pluviais, ainda 

que não seja uma região de inundação. 

A região é atendida por transporte público, a qual pode ser acessado por via 

pública distante por volta de 200,00m da UNIDADE DE SAÚDE. O calçamento no 

entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos de travessia de 

pedestres e de acessibilidade adequados.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno. 

 
Figura 1: Terreno para USF João Bezerra - 

Vista 1 

 
Figura 2: Terreno para USF João Bezerra - 

Vista 2 

 

Para este terreno a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a emissão de 

Certidão de Uso e Ocupação para confirmação da permissão da atividade de 

incomodo nível I em via local, pois o imóvel está inserido em uma via local de terra. 

Vale ressaltar que, se for confirmada a classificação da via como local, a permissão 
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de uso dependerá das dimensões do empreendimento, considerando que está 

vedada a instalação dos usos incômodos de nível I ou II, nas vias local I para uso 

não residencial superior a 1.000,00m2 e nas vias local II para uso não residencial 

superior a 300,00m2, conforme previsto no art. 164 da Lei Complementar nº 

42/2000. Em situação onde o terreno apresentado não possua condições de 

utilização, o PODER CONCEDENTE deverá realizar indicação de outro terreno em 

condições semelhantes.  Em situação adversa onde o terreno apresentado não 

possua condições semelhantes deverão ser aplicadas condições de reequilíbrio 

econômico-financeira previstas em CONTRATO. 

 

3.2.1.2 PAC Mosqueiro – ID 15 

O terreno destinado à implantação do PAC Mosqueiro é o mesmo destinado 

à USF João Bezerra e está localizado à Rua A s/n, Loteamento Areia Branca, na 

Zona de Expansão em Aracaju/SE. 

3.2.1.1 USF Niceu Dantas – ID 2 

O terreno destinado à implantação da USF Niceu Dantas está localizado na 

Rodovia dos Náufragos, 405, Zona de Expansão, Aracaju/SE e está inserido em 

uma Zona de Adensamento Restrito - ZAR conforme Plano Diretor, Lei 

Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. Para esta Zona, permite-se a 

atividade de clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios em nível I de 

incomodidade, desde que a área construída se limite a 2.000,00m².  

O imóvel encontra-se inserido em área de relevo plano, atendida pelo sistema 

de transporte público, onde predominam os usos residenciais, comércio e serviços, 

destacando-se também a existência de um cemitério em seu entorno direto. A 

região é devidamente atendida pelo abastecimento da rede pública de água, porém 

possui rede de esgoto deficitária e drenagem de águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos 

de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-se que o 

principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE DE 

SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no projeto de 

dispositivos de estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  
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As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 

 

Figura 3: USF Niceu Dantas - Vista 1 

 

Figura 4: USF Niceu Dantas - Vista 2 

A UNIDADE DE SAÚDE encontra-se em construção pelo PODER 

CONCEDENTE, sendo já prevista uma ampliação,  que corresponde ao objeto de 

adequação para atendimento aos requisitos desta CONCESSÃO. Destaca-se que 

a implantação da UNIDADE DE SAÚDE não encontra restrições sob o ponto de 

vista do zoneamento, uma vez que, conforme a tabela do Anexo VII do Plano 

Diretor, a permissividade do uso depende da classificação viária em que está 

instalado. Assim, em via arterial é permitido uso não residencial de grande e médio 

porte e nas vias locais o uso não residencial também é permitido desde que de 

interesse local. A certidão de uso e ocupação do solo nº 112/2022, confirma a 

viabilidade do uso. 

3.2.1.2 USF Augusto Franco II – ID 3 

O terreno destinado à implantação da USF Augusto Franco II está localizado 

à Rua Maria Pastora, s/n, Farolândia, em Aracaju/SE e está inserido em uma Zona 

de Adensamento Básico 2 – ZAB2, conforme ANEXO I – Mapa de 

Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 

2000. Para esta Zona, permite-se a atividade de clínicas, laboratórios médicos e 

ambulatórios em nível I de incomodidade, desde que a área construída se limite a 

2.000,00m².  

Trata-se de área de relevo plano, atendida pelo sistema de transporte público, 

onde predominam os usos multifamiliares, além de comércio e serviços, com 

grande presença de edifícios multipavimentos no entorno. A região é devidamente 

atendida pelo abastecimento da rede pública de água, porém possui rede de esgoto 

deficitária e drenagem de águas pluviais ineficiente. 
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O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos 

de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Trata-se de região 

suscetível a inundações, sendo observadas unidades de comércio com comportas 

no acesso, para barrar o excesso de água no período das chuvas. 

 
Figura 5: Terreno para USF Augusto 
Franco II e PAC Farolândia – Vista 1 

Figura 6: Terreno para USF Augusto Franco 
II e PAC Farolândia - Vista 2 

Conforme certidão de uso e ocupação do solo nº 126/2022, o imóvel está 

inserido em uma via coletora, sendo confirmada a viabilidade do uso, para a 

edificação projetada de 635,38 m². Destaca-se, no entanto, que foram encontradas 

divergências com relação ao sistema Viário, no qual a via é classificada como local. 

A mesma certidão não indica se se trata de via coletora do tipo I ou do tipo II, o que 

também pode trazer incerteza quanto à correta adoção de recuo. Caso a 

classificação da via seja confirmada como local, a permissão de uso restringirá as 

dimensões do empreendimento, considerando que está vedada a instalação dos 

usos incômodos de nível I ou II, nas vias local I para uso não residencial superior a 

1.000,00m2 e nas vias local II para uso não residencial superior a 300,00m2, 

conforme previsto no art. 164 da Lei Complementar nº 42/2000. Em situação onde 

o terreno apresentado não possua condições de utilização, o PODER 

CONCEDENTE deverá realizar indicação de outro terreno em condições 

semelhantes. Em situação adversa onde o terreno apresentado não possua 

condições semelhantes deverão ser aplicadas condições de reequilíbrio 

econômico-financeira já prevista em CONTRATO. 

3.2.1.3 PAC Farolândia – ID 13 

PAC em construção e conclusão pelo poder público com previsão para abril 

de 2023. O mesmo estará em área interna aoterreno destinado à implantação do 

PAC Farolândia é o mesmo da USF Augusto Franco II e está localizado à Rua Maria 

Pastora, s/n, Farolândia, em Aracaju/SE. A certidão de uso e ocupação do solo nº 
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123/2022, confirma a viabilidade do uso pretendido para a edificação projetada de 

62,97 m², sendo as possíveis restrições as mesmas apresentadas para o ID-3. 

3.2.1.4 USF Augusto César Leite – ID 7 

A USF Augusto César Leite está localizada à Rua Elenita Nery Gomes, s/n, 

Aeroporto, em Aracaju/SE e está inserida em uma Zona de Adensamento Restrito 

- ZAR conforme Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. 

Para esta Zona, permite-se a atividade de clínicas, laboratórios médicos e 

ambulatórios em nível I de incomodidade, desde que a área construída se limite a 

2.000,00m². A UNIDADE DE SAÚDE encontra-se em construção pelo PODER 

CONCEDENTE sendo ainda prevista uma ampliação, ainda em fase de projeto pelo 

PODER CONCEDENTE, o qual deverá ser objeto de adequação para atendimento 

aos requisitos da CONCESSÃO. 

Trata-se de área predominantemente residencial, de relevo plano, atendida 

pelo sistema de transporte público. A região é devidamente atendida pela rede 

pública de abastecimento de água, porém possui rede de esgoto deficitária e 

drenagem de águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos 

de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-se que o 

principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE DE 

SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no PROJETO 

EXECUTIVO a ser realizado pela CONCESSIONÁRIA, de dispositivos de 

estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, observam-se fissuras em 

paredes, sinais visíveis de infiltração, resultando em manchas de umidade em 

parede e teto, fiação exposta, instalações hidráulicas deficientes, telhados com 

reparo inadequado, acúmulo de detritos, desalinhamento de telhas, telha com risco 

de queda, ausência de calhas em alguns trechos e acabamento inadequado na 

junção das águas, ainda que tenha sido informado que a UNIDADE DE SAÚDE 

sofreu reformas há cerca de dois anos. 
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Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural.  

Destaca-se também que foram verificadas situações tanto no entorno quanto 

dentro do imóvel de não atendimento às normas de acessibilidade contidas na NBR 

9050/2020, sendo necessário que o projeto tenha em conta essa necessidade de 

adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 

 

Figura 7: USF Augusto Cesar Leite - Vista 1 

 

Figura 8: USF Augusto Cesar Leite - Vista 2 

 

Figura 9: USF Augusto Cesar Leite - Vista 
Interna 

 

Figura 10: USF Augusto Cesar Leite - Vista 
Interna 

Para este terreno será necessário que a CONCESSIONÁRIA solicite a 

emissão de Certidão de Uso e Ocupação para confirmação da permissão da 

atividade de incomodo nível I em via local, pois o imóvel está inserido em uma via 

local. 

Vale ressaltar que, se for confirmada a classificação da via como local, a 

permissão de uso depende do tamanho do empreendimento, considerando que 

está vedada a instalação dos usos incômodos de nível I ou II, nas vias local I para 
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uso não residencial superior a 1.000,00m2 e nas vias local II para uso não 

residencial superior a 300,00m2, como previsto no art. 164 da Lei Complementar nº 

42/2000. Em situação onde o terreno apresentado não possua condições de 

utilização, o PODER CONCEDENTE deverá realizar indicação de outro terreno em 

condições semelhantes.  Em situação adversa onde o terreno apresentado não 

possua condições semelhantes deverão ser aplicadas condições de reequilíbrio 

econômico-financeiras do CONTRATO já previstas no mesmo. 

Destaca-se que, conforme projeto do poder CONCEDENTE, de dez/2002 a 

área aproximada da UNIDADE DE SAÚDE é de 428,70 m², porém o levantamento 

cadastral realizado para fins do presente trabalho (DES-ARQ-AJU-07-UBS-001-

RA) indica área construída aproximada de 443,24 m². 

3.2.1.5 USF Augusto Franco – ID 8 

A USF Augusto Franco está localizada à Rua Major Hunaldo dos Santos, s/n, 

Farolândia, Aracaju/SE e é uma UNIDADE DE SAÚDE existente, a ser readequada, 

para atender aos requisitos da PPP. O imóvel está inserido em uma Zona de 

Adensamento Básico 2 – ZAB2, conforme ANEXO I – Mapa de Macrozoneamento 

do Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. Para esta 

Zona, permite-se a atividade de clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios em 

nível I de incomodidade, desde que a área construída se limite a 2.000,00m². 

Trata-se de área predominantemente residencial, com presença também de 

comércio e serviços, de relevo plano, atendida pelo sistema de transporte público. 

A região é devidamente atendida pela rede pública de abastecimento de água, 

porém possui rede de esgoto deficitária e drenagem de águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é precário, e, embora sejam identificados 

dispositivos de travessia de pedestres, o calçamento e dispositivos de 

acessibilidade na calçada não são adequados. Observa-se que um importante 

modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE DE SAÚDE é a 

bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no projeto de dispositivos 

de estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, verifica-se que a 

UNIDADE DE SAÚDE apresenta bom comportamento estrutural, porém apresenta 
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anomalias provenientes do uso e de falta de programas de manutenções 

preventivas, sendo observadas fissuras em paredes e platibandas, manchas de 

umidade em paredes, peitoris e forro em vários cômodos, danos à alvenaria e 

reparos deficientes, tubulação exposta, concreto disgregado e armadura exposta e 

corroída na interface do pilar e do muro de fechamento, conforme detalhado no 

respectivo relatório de patologias referencial e não vinculativo que poderá ser 

disponibilizado à Concessionária. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural.  

Destaca-se também que foram verificadas situações tanto no entorno quanto 

dentro do imóvel de não atendimento às normas de acessibilidade contidas na NBR 

9050/2020, sendo necessário que o projeto tenha em conta essa necessidade de 

adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para a edificação existente. 

 

Figura 11: USF Augusto Franco – Vista 1 

 

Figura 12: USF Augusto Franco – Vista 2 

Conforme verificado no Anexo VI_PDDU – Mapa Sistema Viário, a via está 

classificada como via principal. Além do recuo, deve ser reservada faixa "non 

aedificandi" de 20,00m a partir do seu eixo da Rodovia. Será necessário que a 

CONCESSIONÁRIA proceda com a obtenção de matrícula junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis, visto que já possui certidão de desapropriação. 
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3.2.1.6 PAC Augusto Franco – ID 12 

A área destinada à implantação do PAC Augusto Franco está localizada no 

interior do terreno da USF Augusto Franco, sito à Rua Major Hunaldo dos Santos, 

s/n, Farolândia, Aracaju/SE. 

3.2.1.7 USF Santa Terezinha – ID 9 

A USF Santa Terezinha está localizada à Rodovia dos Náufragos, s/n – 

Aruana, Aracaju/SE e é uma UNIDADE DE SAÚDE existente a ser readequada 

para atender aos requisitos da PPP. O imóvel está inserido em uma Zona de 

Adensamento Restrito – ZAR, conforme ANEXO I – Mapa de Macrozoneamento do 

Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. Para esta Zona, 

permite-se a atividade de clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios em nível I 

de incomodidade, desde que a área construída se limite a 2.000,00m².  

A UNIDADE DE SAÚDE encontra-se inserida em área predominantemente 

residencial, de baixa densidade de ocupação, relevo plano e atendida pelo sistema 

de transporte público. A região é devidamente atendida pela rede pública de 

abastecimento de água, porém possui rede de esgoto deficitária e drenagem de 

águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos 

de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-se que o 

principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE DE 

SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no PROJETO 

EXECUTIVO a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA os dispositivos de 

estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, observa-se sinais de 

manchas de umidade na parede de diversas salas, reparos deficientes, fissuras em 

diversas paredes, peitoris e forros, falta de acabamento, acúmulo de detritos no 

telhado e concreto disgregado e armadura exposta e corroída no muro de divisa, 

na parte externa, o qual apresenta fissuras e rompimento decorrente de 

crescimento de árvore, conforme apresentado no respectivo relatório de patologias 

anexo ao CONTRATO. 
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Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural.  

Destaca-se também que foram verificadas situações de não atendimento às 

normas de acessibilidade tanto no entorno quanto dentro do imóvel contidas na 

NBR 9050/2020, sendo necessário que o PROJETO EXECUTIVO a ser 

desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA tenha em conta essa necessidade de 

adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 

 

Figura 13: USF Santa Terezinha - Vista 1 

 

Figura 14: USF Santa Terezinha - Vista 2 

 

Figura 15: USF Santa Terezinha - Vista 
Interna 

 

Figura 16: USF Santa Terezinha - Vista 
Interna 

A edificação onde está instalada a USB Santa Terezinha possui área total 

construída de 529,58m², de acordo com o levantamento cadastral realizado como 

parte do presente trabalho. Após a elaboração do projeto de adequação será 

necessário reavaliar eventual necessidade de reenquadramento. 
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3.2.1.8 PAC Robalo – ID 14 

A área destinada à implantação do PAC Robalo está localizada no interior do 

terreno da USF Santa Terezinha, sito à Rodovia dos Náufragos, s/n – Aruana, 

Aracaju/SE. 

3.2.1.9 USF Antônio Alves – ID 27 

O terreno destinado à implantação da USF Antônio Alves está localizado no 

cruzamento das ruas Jordão de Oliveira e Rua Doutor Bráulio Costa (Praça 

Armando Feitosa Franco), no bairro Atalaia em Aracaju/SE e está inserido em uma 

Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB 2, conforme Plano Diretor, Lei Complementar 

nº 42, de 04 de outubro de 2000. Para esta Zona, permite-se a atividade de clínicas, 

laboratórios médicos e ambulatórios em nível I de incomodidade, desde que a área 

construída se limite a 2.000,00m².  

Trata-se de área de entorno predominantemente residencial, de relevo plano, 

em bairro atendido pela rede de água e esgoto, localizado a cerca de 700 metros 

da faixa de orla de Atalaia. A região é atendida pelo transporte público, o qual pode 

ser acessado por via pública distante por volta de 300,00m da UNIDADE DE 

SAÚDE. O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de 

dispositivos de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados.  

Para este terreno será necessário que a CONCESSIONÁRIA solicite a 

emissão de Certidão de Uso e Ocupação para confirmação da permissão da 

atividade de incomodo nível I em via local, pois o imóvel objeto está inserido em 

uma via local. Dessa forma, a permissão de uso dependerá das dimensões do 

empreendimento, considerando que está vedada a instalação dos usos incômodos 

de nível I ou II, nas vias local I para uso não residencial superior a 1.000,00m2 e 

nas vias local II para uso não residencial superior a 300,00m2, conforme previsto 

no art. 164 da Lei Complementar nº 42/2000. Em situação onde o terreno 

apresentado não possua condições de utilização, o PODER CONCEDENTE deverá 

realizar indicação de outro terreno em condições semelhantes.  Em situação 

adversa onde o terreno apresentado não possua condições semelhantes deverão 

ser aplicadas condições de reequilíbrio econômico-financeira do CONTRATO. 

3.2.2 2a REGIÃO DE SAÚDE 
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3.2.2.1 CAASMI - CENTRO DE ACOLHIMENTO E ACESSO À SAÚDE 
MATERNO-INFANTIL – ID 5 

O terreno destinado à implantação do CENTRO DE ACOLHIMENTO E 

ACESSO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL – CAASMI localiza-se à Av. João Batista 

Costa, s/n - Bairro Santa Maria, em Aracaju/SE. O imóvel está inserido em uma 

Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB 2 conforme a Certidão do Uso do Solo nº 

130/2022. Entretanto, o Anexo I – Mapa de Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei 

complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000, indica sua localização em uma 

Zona de Adensamento Restrito - ZAR.  

De acordo com o Anexo IX - Listagem de usos incômodos, da mesma Lei, a 

atividade pretendida é classificada como maternidades, hospitais e pronto-socorro 

- nível II de incomodidade, por se tratar de construção com área construída maior 

que 2.000 m2 (informação vinda da certidão de uso e ocupação).  

Conforme a tabela do Anexo VII da mesma lei, a permissividade do uso 

depende da classificação viária em que está instalado, assim, são permitidos os 

usos de médio porte e interesse local em vias coletoras, sendo que a classificação 

está de acordo com a Certidão de Uso do Solo nº 130/2022. 

Trata-se de área de entorno residencial, com presença de comércio e serviços 

e de relevo plano. A região é devidamente atendida pela rede pública de 

abastecimento de água, porém possui rede de esgoto deficitária e drenagem de 

águas pluviais ineficiente, sobretudo por se trata de área sujeita a inundações. 

O calçamento no entorno é relativamente precário, não havendo sinalização 

de dispositivos de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados.  

 
Figura 17: Terreno CAASMI – Vista 1 

 
Figura 18: Terreno CAASMI – Vista 2 

Destaca-se que o terreno se encontra em área lindeira ao Canal Santa Maria, 

estando muito próximo das Faixas Circundantes, classificada como Áreas de 
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Interesse Ambiental, sendo necessária consulta pela CONCESSIONÁRIA ao órgão 

responsável para a verificação de possíveis restrições ambientais.  

Destaca-se também que a certidão de uso e ocupação classifica como uma 

via coletora, mas não indica se é uma Via Coletora I ou uma Via Coletora II, o que 

deixa em dúvida a correta adoção de recuo. Na anuência prévia nº 01/2022, emitida 

em 03/01/2022 consta observação que o processo deverá ser submetido pela 

CONCESSIONÁRIA à Justiça Federal, quando do licenciamento para construção 

inicial, para análise e aprovação adicional pela Federação, pois o terreno está 

inserido na área de abrangência da liminar da zona de expansão. Caberá a 

CONCESSIONÁRIA verificar desmembramentos do lote citados em matrícula e 

confirmação das medidas finais.  

3.2.2.2 USF Osvaldo Leite – ID 16  

A USF Osvaldo Leite está localizada à Rua Daniel Menezes, 133 - Santa 

Maria, em Aracaju/SE e é uma UNIDADE DE SAÚDE existente, a ser readequada, 

para atender aos requisitos da CONCESSÃO. O imóvel está localizado em uma 

Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB2, conforme ANEXO I – Mapa de 

Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 

2000. 

De acordo com o Anexo IX - Listagem de usos incômodos, da mesma Lei, a 

atividade pretendida é classificada como clínicas, laboratórios médicos e 

ambulatórios - nível I de incomodidade, desde que a área construída se limite a 

2.000,00m². Conforme a tabela do Anexo VII da mesma Lei, a permissividade do 

uso depende da classificação viária em que está instalado, assim, na Rua Daniel 

Menezes serão permitidos os usos de interesse local, por se tratar de via local.  

Trata-se de área residencial, com presença de comércio e serviços, de relevo 

plano, atendida pelo sistema de transporte público. A região é devidamente 

atendida pela rede pública de abastecimento de água, porém possui rede de esgoto 

deficitária e drenagem de águas pluviais ineficiente, sobretudo por se trata de área 

sujeita a inundações. 

O calçamento no entorno é relativamente precário, não havendo sinalização 

de dispositivos de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-
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se que o principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE 

DE SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no projeto 

de dispositivos de estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, observam-se fissuras 

nas paredes e manchas de umidade em diversas salas, escorrimento de água 

proveniente do ar-condicionado, acúmulo de detritos no telhado, telhas 

desalinhadas e cumeeiras danificadas, conforme apresentado no respectivo 

relatório de patologias anexo ao CONTRATO. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural.  

Destaca-se também que foram verificadas situações de não atendimento às 

normas de acessibilidade tanto no entorno quanto dentro do imóvel contidas na 

NBR 9050/2020, sendo necessário que o projeto tenha em conta essa necessidade 

de adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 
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Figura 19: USF Osvaldo Leite - Vista 1 

 

Figura 20: USF Osvaldo Leite - Vista 2 

 

Figura 21: USF Osvaldo Leite - Vista Interna 

 

Figura 22: USF Osvaldo Leite – Vista 
Interna  

A restrição de uso pela classificação da via pode ser um impeditivo para a 

ampliação da UNIDADE DE SAÚDE ou nova construção. Assim, caso as áreas 

indicadas não forem suficientes para a execução da  UNIDADE DE SAÚDE o 

terreno estará inviabilizado. Entretanto, considerando-se que se trata de UNIDADE 

DE SAÚDE existente, com área levantada de 532,07 m², a sofrer ajustes pontuais 

em função de adequações ao programa de necessidades da CONCESSÃO, 

entende-se que essa situação não se apresenta como impeditivo à inclusão da 

UNIDADE DE SAÚDE no escopo da PPP, sendo necessário somente que se 

atentem a tais restrições. 

3.2.2.3 USF Celso Daniel – ID 18 

A USF Celso Daniel está localizada à Travessa Cinco, s/n, Santa Maria, em 

Aracaju/SE e é uma UNIDADE DE SAÚDE existente, a ser readequada, para 

atender aos requisitos da CONCESSÃO. 

O imóvel encontra-se inserido em uma Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB 

2, conforme ANEXO I – Mapa de Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei 

Complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. De acordo com o Anexo IX - 

Listagem de usos incômodos, da mesma Lei, a atividade pretendida é classificada 
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como clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios - nível I de incomodidade, 

desde que a área construída se limite a 2.000,00m².  

Conforme a tabela do Anexo VII da mesma Lei, a permissividade do uso 

depende da classificação viária em que está instalado, assim, na Rua da 

Independência serão permitidos os usos de interesse local, por se tratar de uma via 

local. Esta restrição refere-se ao art. 164 da Lei Complementar nº 42/2000, que 

veda a instalação dos usos incômodos de nível I ou II nas vias locais a depender 

do porte das edificações não residenciais.  

Trata-se de área de entorno residencial, com presença de comércio e 

serviços, de relevo plano, atendida pelo sistema de transporte público. A região é 

devidamente atendida pela rede pública de abastecimento de água, porém possui 

rede de esgoto deficitária e drenagem de águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é relativamente precário, não havendo sinalização 

de dispositivos de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-

se que o principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE 

DE SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no 

PROJETO EXECUTIVO à ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA de 

dispositivos de estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, observam-se manchas 

de umidade e fissuras em diversas salas, reparos inacabados, ausência de 

revestimento e acabamento na instalação do ponto de água na sala de expurgo, 

pontos no forro de PVC do teto com infiltração, com escorrimento de água sobre a 

luminária; acúmulo de detritos no telhado e desalinhamento e sobreposição de 

telhas, conforme detalhado no respectivo relatório de patologias referencial e não 

vinculativo. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural.  

Destaca-se também que foram verificadas situações de não atendimento às 

normas de acessibilidade tanto no entorno quanto dentro do imóvel contidas na 



ANEXO 4.3 – SELEÇÃO DE TERRENOS E CONDICIONANTES 

                                Página 22 de 31 

NBR 9050/2020, sendo necessário que o projeto tenha em conta essa necessidade 

de adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 

 

Figura 23: USF Celso Daniel - Vista 1 

 

Figura 24: USF Celso Daniel - Vista 2 

 

Figura 25: USF Celso Daniel - Vista Interna 

 

Figura 26: USF Celso Daniel - Vista Interna 

Conforme indicado no Anexo V do PDDU – Mapas Áreas Diretrizes Especiais, 

a área pretendida está dentro das áreas de interesse ambiental às margens do 

parque ecológico. A restrição de uso pela classificação da via pode ser um 

impeditivo para a ampliação da UNIDADE DE SAÚDE.  

A UNIDADE DE SAÚDE existente possui área construída de 521,56m², 

conforme levantamento realizado, assim, entende-se que as eventuais alterações 

de projeto em função de adequações ao programa de necessidades da 

CONCESSÃO, não vá se apresentar como impeditivo à inclusão da UNIDADE DE 

SAÚDE.  

3.2.2.4 PAC Santa Maria – ID 21 

O PAC Santa Maria será implantado em área interna ao terreno da USF Celso 

Daniel, localizada à Travessa Cinco, s/n, Santa Maria, em Aracaju/SE. Destaca-se 
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que a atividade pretendida é classificada como academias de ginástica e esportiva 

incômodo nível I, desde que a área de terreno se limite a 15.000,00m². 

3.2.2.1 USF Elizabeth Pita – ID 17 

O terreno destinado à implantação da USF Elisabeth Pita está localizado à 

Rua B - Conjunto Governador Valadares, 14, Santa Maria, em Aracaju/SE. 

O imóvel está inserido em uma Zona de Adensamento Básico 2 – ZAB 2, 

conforme ANEXO I – Mapa de Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei 

complementar nº 42, de 04 de outubro de 2000. De acordo com a tabela de 

classificação de usos e atividades, Anexo IX desta lei, a atividade pretendida é 

classificada como clínicas, laboratórios médicos e ambulatórios incômodo nível I, 

desde que a área construída se limite a 2.000,00m².  

Conforme Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 125/2022, o imóvel está 

inserido em uma via local, sendo que este documento confirma a viabilidade do 

uso. 

Trata-se de área de entorno residencial, com presença de comércio e serviços 

e de relevo plano. A região é devidamente atendida pela rede pública de 

abastecimento de água, porém possui rede de esgoto deficitária e drenagem de 

águas pluviais ineficiente, sobretudo por se trata de área sujeita a inundações. 

O calçamento no entorno é relativamente precário, não havendo sinalização 

de dispositivos de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados.  

 
Figura 27: Terreno USF Elisabeth Pita - 

Vista 1 

 
Figura 28: Terreno USF Elisabeth Pita - 

Vista 2 

A restrição de uso pela classificação da via pode ser um limitador. Dessa 

forma, a permissão de uso dependerá do tamanho do empreendimento, 

considerando que está vedada a instalação dos usos incômodos de nível I ou II, 



ANEXO 4.3 – SELEÇÃO DE TERRENOS E CONDICIONANTES 

                                Página 24 de 31 

nas vias local I com uso não residencial superior a 1.000,00m2 e nas vias local II 

com uso não residencial superior a 300,00m2. 

3.2.2.1 USF Geraldo Magela – ID 19 

A USF Geraldo Magela está localizada à Rua Central IV, Conjunto Orlando 

Dantas, São Conrado em Aracaju/SE e é uma UNIDADE DE SAÚDE existente a 

ser readequada para atender aos requisitos da PPP. O imóvel está inserido em uma 

Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB 2, conforme ANEXO I – Mapa de 

Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 

2000. De acordo com a tabela de classificação de usos e atividades, anexo IX da 

Lei Municipal n.º 42/2000, a atividade pretendida é classificada como clínicas, 

laboratórios médicos e ambulatórios incômodo nível I, desde que a área construída 

se limite a 2.000,00m². 

Conforme o Anexo VII da mesma lei, a permissividade do uso depende da 

classificação viária em que está instalado, assim, são permitidos os usos de Grande 

e Médio Porte na Avenida José Carlos Silva (via arterial) e os usos de interesse 

local são permitidos nas vias locais, Rua Central IV e Rua Eduardo Espírito Santo.  

Já o Anexo VI do PDDU – Mapa Sistema Viário determina que o imóvel está 

localizado entre vias classificadas como: local (Rua Central IV), via arterial (Avenida 

José Carlos Silva) e via coletora (Rua Eduardo Espírito Santo). 

O entorno é predominantemente residencial, relevo plano e atendida pelo 

sistema de transporte público. A região é devidamente atendida pela rede pública 

de abastecimento de água, porém possui rede de esgoto deficitária e drenagem de 

águas pluviais ineficiente. 

O calçamento no entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos 

de travessia de pedestres e de acessibilidade adequados. Observa-se que o 

principal modo de transporte utilizado para deslocamento até a UNIDADE DE 

SAÚDE é a bicicleta, sendo assim necessário atentar para a inclusão no PROJETO 

EXECUTIVO a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA de dispositivos de 

estacionamento adequados (paraciclos e/ou bicicletários).  

Especificamente com relação à edificação existente, observa-se que se trata 

de UNIDADE DE SAÚDE antiga, com problemas decorrentes de falta de 
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manutenção adequada, sendo verificadas manchas de umidade e fissuras nas 

paredes e lajes de diversas salas, desníveis no piso, corrosão com perda de seção 

do tubo do poste de iluminação, com risco de queda, deslocamento do prumo de 

até 5,00cm do muro de divisa, oxidação da armadura de possível obra em 

andamento, crescimento de vegetação e acúmulo de detritos no pátio 

externo/estacionamento, telhado com ondulações, desalinhamento de telhas, 

ausência de pingadeiras e rufos sobre platibandas e acúmulo de água sobre trecho 

em laje, conforme detalhado no respectivo relatório de patologias anexo ao 

contrato. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao conforto térmico, sendo observado o 

uso de película de controle solar em todas as janelas da UNIDADE DE SAÚDE, 

prejudicando o bom uso da luminosidade natural. Além disso, todas as janelas 

permanecem fechadas por conta da alta temperatura sendo que em alguns 

cômodos há somente ventiladores. 

Verifica-se também diversas situações de não atendimento às normas de 

acessibilidade tanto no entorno quanto dentro do imóvel contidas na NBR 

9050/2020, sendo necessário que o projeto tenha em conta essa necessidade de 

adequação.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno e edificação existente. 
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Figura 29: USF Geraldo Magela - Vista 1 

 

Figura 30: USF Geraldo Magela - Vista 2 

 

Figura 31: USF Geraldo Magela - Vista 3 

 

Figura 32: USF Geraldo Magela - Vista 
Interna 

A edificação existente tem área construída total de 521,56 m², de acordo com 

o levantamento cadastral, sendo necessário avaliar as áreas resultantes do projeto 

de reforma e construção de nova edificação no terreno, para reenquadramento das 

UNIDADES DE SAÚDE. 

3.2.2.1 PAC Orlando Dantas – ID 22 

O PAC  em construção e conclusão pelo poder público com previsão para abril 

de 2023. O mesmo estará em área interna ao terreno da USF Geraldo Magela, 

localizada à Rua Central IV, Conjunto Orlando Dantas, São Conrado em 

Aracaju/SE. Conforme certidão de uso e ocupação do solo nº 113/2022, o imóvel 

está inserido vias arterial e local, sendo confirmada a viabilidade do uso. 

3.2.2.2 USF Humberto Mourão – ID 20 

O terreno destinado à implantação da USF Humberto Mourão está localizado 

à Rua da Independência, s/n - São Conrado, em Aracaju/SE. O imóvel está inserido 

em uma Zona de Adensamento Básico 2 - ZAB 2, conforme ANEXO I – Mapa de 

Macrozoneamento do Plano Diretor, Lei Complementar nº 42, de 04 de outubro de 

2000. De acordo com o Anexo IX - Listagem de usos incômodos, da mesma Lei, a 

atividade pretendida é classificada como clínicas, laboratórios médicos e 
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ambulatórios - nível I de incomodidade, desde que a área construída se limite a 

2.000,00m².  

Conforme a tabela do Anexo VII da mesma Lei, a permissividade do uso 

depende da classificação viária em que está instalado, assim, na Rua da 

Independência serão permitidos os usos de interesse local, por se tratar de uma via 

local, sendo a restrição indicada referente ao art. 164 da Lei Complementar nº 

42/2000 que veda a instalação dos usos incômodos de nível I ou II nas vias locais 

a depender do porte das edificações não residenciais. 

Trata-se de área de entorno residencial, com presença de comércio e serviços 

e de relevo plano, atendida pelo transporte público e com rede de abastecimento 

de água, porém sem atendimento da rede de esgoto e com sistema de drenagem 

de águas pluviais ineficiente, sendo suscetível a inundações. O calçamento no 

entorno é precário, não havendo sinalização de dispositivos de travessia de 

pedestres e de acessibilidade adequados.  

As figuras a seguir ilustram os levantamentos realizados com a ferramenta 

LaserScan para o terreno. 

 
Figura 33: Terreno para USF Humberto 

Mourão - Vista 1 

 
Figura Terreno para USF Humberto Mourão 

- Vista 2 

Conforme indicado no Anexo V do PDDU – Mapas Áreas Diretrizes Especiais, 

a área pretendida está dentro das áreas de interesse ambiental às margens do 

parque ecológico. O terreno possui um coeficiente de aproveitamento alto, mas a 

restrição de uso pela classificação da via pode ser um limitador.  
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3.3 Parâmetros de implantação das edificações 

Na hipótese de eventual necessidade de substituição dos terrenos ao longo 

da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE indicará os novos terrenos a serem 

utilizados, envidando todos os esforços para que o novo terreno tenha 

características semelhantes ao originalmente previsto, na forma estabelecida no 

CONTRATO. Em situação adversa onde o terreno apresentado não possua 

condições semelhantes deverão ser aplicadas condições de reequilíbrio 

econômico-financeiras previstas no CONTRATO. 

Os itens a seguir apresentam os parâmetros que devem ser observados na 

seleção e indicação de novos terrenos, caso os originalmente disponibilizados 

eventualmente não sejam viáveis: 

Localização do terreno: localização próxima à demanda existente, com vias 

de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, a vias de grande 

tráfico ou zonas de ruído;  

Características do terreno: geometria, dimensões e topografia do terreno, 

existência de vegetação, mananciais de água, etc., para a determinação da 

implantação; 

Topografia: com o levantamento planialtimétrico e cadastral do terreno, 

observando atentamente suas características, identificando as prováveis 

influências do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto 

ambiental, assim como influência no escoamento das águas superficiais; 

Desníveis: a UNIDADE DE SAÚDE deverá ser acessível a todos os 

USUÁRIOS, sendo recomendada a declividade máxima de 3% e condições 

facilitadas de acesso ao terreno; 

Existência de rotas acessíveis: possibilidade de acesso sem a necessidade 

de vencer grandes inclinações e com possibilidade de acesso para veículos de 

emergência; 

Características do solo: conhecimento do tipo de solo existente no terreno 

possibilitando escolher e dimensionar corretamente as fundações para garantir 

segurança e economia na construção do edifício; 
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Localização da infraestrutura: verificação da melhor localização da 

edificação com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia 

elétrica, esgoto, comunicações e outros; 

Legislação urbana e ambiental: a implantação do novo edifício deve atender 

aos índices e restrições urbanísticas e ambientais em relação aos parâmetros 

construtivos. Devem ser consideradas limitações de uso do solo, recuos, taxa de 

ocupação, coeficiente de aproveitamento, áreas permeáveis e demais índices 

previstos na legislação municipal. As exigências legais do Corpo de Bombeiros em 

relação ao Sistema de Combate a Incêndio também devem ser consideradas. 

Deverão ser evitados terrenos nas seguintes condições:  

 Terrenos com geometria irregular (estreitos, triangulares, etc); 

 Topografia acentuada: dificuldade de acesso, riscos de enchentes e 

deslizamentos de terras; 

 Proximidade a redes de alta tensão, aeroporto, indústrias ruidosas e 

vias de tráfego intenso; 

 Proximidade de cemitérios, posto de gasolina, matadouro, vazadouros 

de lixo e indústrias poluentes. 

3.4 Documentação disponível 

A documentação disponível na etapa de estruturação da CONCESSÃO é 

apresentada no Quadro 2 a seguir, cabendo à CONCESSIONÁRIA o levantamento 

e organização da documentação complementar necessária à obtenção e/ou 

renovação de todas as licenças e autorizações para a construção e ou para a 

reforma das UNIDADES DE SAÚDE da APS presentes no escopo da 

CONCESSÃO. 

Quadro 2: Documentação disponível 

Reg. T ID Tipo Nome 
Certidão de 

Uso do Solo1  N Matrícula 
Área de 

escritura (m²) 

1ª
 

R
eg

iã
o 

1 
1 USF USF João Bezerra 

- - - 
15 PAC PAC Mosqueiro 

                                            

1 As certidões de uso do solo disponíveis referem-se à área de projeto existentes ou áreas 
construídas.  
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Reg. T ID Tipo Nome 
Certidão de 

Uso do Solo1  N Matrícula 
Área de 

escritura (m²) 

2 2 USF USF Niceu Dantas 
110/2022 75.225 

- 
112/2022 - 

3 
3 USF USF Augusto Franco II 126/2022 

36.558 3.532,80 
13 PAC PAC Farolândia 123/2022 

6 7 USF USF Augusto César Leite 215/2022 - - 

7 
8 USF USF Augusto Franco 216/2022 - - 

12 PAC PAC Augusto Franco - - - 

8 
9 USF USF Santa Terezinha 217/2022 - 

2.765,99 
14 PAC PAC Robalo - - 

27 27 USF USF Antônio Alves - - - 

2ª
 R

eg
iã

o 

4 5 CAE CAASMI  130/2022 94.730 4.130,50 

11 16 USF USF Osvaldo Leite 214/2022 75224 812,61 

12 17 USF USF Elizabeth Pita 125/2022 75219 1.033,62 

13 
18 USF USF Celso Daniel - 52.079 

- 
21 PAC PAC Santa Maria - - 

14 
19 USF USF Geraldo Magela - 

94.249 4.001,34 
22 PAC PAC Orlando Dantas 113/2022 

15 20 USF USF Humberto Mourão - 63.892 1.395,99 
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 Apêndices 

Matrículas e certidões 


