
Empreendimentos 
Mundial – Projetos e Gerenciamento



IDENTIFICAÇÃO

Nome do empreendimento: Esmeralda

Nome da Associação: Associação Sítio do Campo

Assessoria: Mundial 

Regime de contratação: Empreitada Global

PJ – Assossiação Sítio do Campo

Modalidade de Contratação: Pagamento de assistência técnica e 
despesas com legalização e terrenos transferidos e em processo de 
transferência pelo poder público ou de propriedade da entidade 
organizadora.



Descrição do terreno: Empreendimento de Interesse Social está situado na 
Avenida Ana Pereira de França, bairro Balneário Esmeralda, no município de 
Praia Grande – SP e está dividido em 2 áreas (A e B).
A área A trata de um empreendimento a ser construído em terreno doado pela 
Prefeitura de Praia Grande, que atenderá a demanda de moradores com renda 
predominante de 0 a 3 salários mínimos, de acordo com as diretrizes do 
financiamento.
A área total do terreno é de 3.436,44m². A área construída total do 
empreendimento é de 2.346,80m². 
A área B trata de um empreendimento a ser construído em terreno doado pela 
Prefeitura de Praia Grande, que atenderá a demanda de moradores com renda 
predominante de 0 a 3 salários mínimos, de acordo com as diretrizes do 
financiamento.
A área total do terreno é de 3.436,44m². A área construída total do 
empreendimento é de 2.346,80m². 
Zoneamento: ZPR – 1

Coeficiente de aproveitamento: (1,0 e 0,6)
Taxa de Ocupação: (0,5 e 0,3)
Meio Ambiente: 2.725,30 m²

Infra estrutura interna: 3.185,23 m²



Processo participativo

• Os processos participativos como 
dinâmicas de discussões com a direção da 
entidade, famílias, as instâncias criadas 
para o acompanhamento, elaboração e 
aprovação dos projetos, assim como as 
questões de projeto trazidas pelas famílias 
são realizados por reuniões periódicas pela 
empresa. 



Informações do projeto – Área A
• Tipo de empreendimento:  LOTEAMENTO

• nº U.H.: 105



Informações do projeto – Área B
• Tipo de empreendimento:  LOTEAMENTO

• nº U.H.: 38



QCI



Implantação – Área A



Implantação – Área B



Localização – Área A



Localização – Área B


