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DECRETO Nº 6814/ 2017
13 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui as Zonas Especiais de Interesse 
Social da Bacia do Rio Camaçari -  Fase 
2, 1ª e 2ª Etapa, para fins de 
implementação do Programa de 
Urbanização Integrada da Bacia do Rio 
Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no inciso X do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, 
promulgada em 08 de fevereiro de 2008 e, 
considerando o artigo 49 da Lei 866 de 11 de janeiro de 
2008.

RESOLVE:

Art. 1º - Para fins de implementação do programa de 
urbanização, promover a regularização jurídica e a 
melhoria urbanística através de projetos integrados, 
assim como prioriza a execução de obras de 
infraestrutura, implantação de equipamentos 
comunitários e ações de regularização jurídico-fundiária-
urbanística.
 
Art.  2º – Ficam instituídas as Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS, descritas no anexo I, sob 
coordenadas UTM, georreferenciadas pelo Sistema de 
Projeção Geográfica SIRGAS 2000.

Art. 3º - Os mapas do anexo II são parte integrante deste 
decreto:
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Gleba E;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Lama Preta;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Morro da Manteiga;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis PHOC III;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Rodoviária;

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Antonio Elinaldo Araújo da Silva
PREFEITO

ANEXO I

MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ÁREAS

ZEIS GLEBA E 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice Pt00 de 
coordenadas N 8.593.580,792 m e E 573.393,790 m, 
Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -39; deste, 
segue com azimute de 124°08'19,02'' e distância de 
35,23 m  até o vértice Pt01 de coordenadas N 
8.593.560,948 m e E 573.422,894 m; deste, segue com 
azimute de 111°57'40,27'' e distância de 45,69 m  até o 
vértice Pt02 de coordenadas N 8.593.543,750 m e E 
573.465,227 m; deste, segue com azimute de 
89°51'6,26'' e distância de 95,25 m  até o vértice Pt03 de 
coordenadas N 8.593.543,750 m e E 573.560,478 m; 
deste, segue com azimute de 95°00'22,40'' e distância de 
103,08 m  até o vértice Pt04 de coordenadas N 
8.593.534,490 m e E 573.663,136 m; deste, segue com 
azimute de 182°22'40,28'' e distância de 72,04 m  até o 
vértice Pt05 de coordenadas N 8.593.462,523 m e E 
573.659,961 m; deste, segue com azimute de 
180°58'30,15'' e distância de 107,97 m  até o vértice Pt06 
de coordenadas N 8.593.354,573 m e E 573.657,844 m; 
deste, segue com azimute de 181°13'35,67'' e distância 
de 132,33 m  até o vértice Pt07 de coordenadas N 
8.593.222,281 m e E 573.654,669 m; deste, segue com 
azimute de 180°31'32,79'' e distância de 89,96 m  até o 
vértice Pt08 de coordenadas N 8.593.132,322 m e E 
573.653,611 m; deste, segue com azimute de 
173°44'10,45'' e distância de 89,41 m  até o vértice Pt09 
de coordenadas N 8.593.043,422 m e E 573.663,136 m; 
deste, segue com azimute de 169°09'18,82'' e distância 
de 96,93 m  até o vértice Pt10 de coordenadas N 
8.592.948,172 m e E 573.681,128 m; deste, segue com 
azimute de 163°19'31,35'' e distância de 93,79 m  até o 
vértice Pt11 de coordenadas N 8.592.858,258 m e E 
573.707,807 m; deste, segue com azimute de 
166°43'33,02'' e distância de 151,46 m  até o vértice Pt12 
de coordenadas N 8.592.710,752 m e E 573.742,203 m; 
deste, segue com azimute de 201°45'37,60'' e distância 
de 65,59 m  até o vértice Pt13 de coordenadas N 
8.592.649,898 m e E 573.717,729 m; deste, segue com 
azimute de 175°27'10,92'' e distância de 43,12 m  até o 
vértice Pt14 de coordenadas N 8.592.606,903 m e E 
573.721,036 m; deste, segue com azimute de 
170°01'56,78'' e distância de 69,81 m  até o vértice Pt15 
de coordenadas N 8.592.538,111 m e E 573.732,942 m; 
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deste, segue com azimute de 155°07'27,93'' e distância 
de 110,69 m  até o vértice Pt16 de coordenadas N 
8.592.437,569 m e E 573.779,244 m; deste, segue com 
azimute de 163°09'8,98'' e distância de 110,49 m  até o 
vértice Pt17 de coordenadas N 8.592.331,736 m e E 
573.810,994 m; deste, segue com azimute de 
226°41'57,66'' e distância de 29,01 m  até o vértice Pt18 
de coordenadas N 8.592.311,892 m e E 573.789,828 m; 
deste, segue com azimute de 218°30'41,57'' e distância 
de 59,3 m  até o vértice Pt19 de coordenadas N 
8.592.265,590 m e E 573.752,786 m; deste, segue com 
azimute de 210°35'14,02'' e distância de 56,95 m  até o 
vértice Pt20 de coordenadas N 8.592.216,642 m e E 
573.723,682 m; deste, segue com azimute de 
169°55'31,78'' e distância de 53,72 m  até o vértice Pt21 
de coordenadas N 8.592.163,725 m e E 573.732,942 m; 
deste, segue com azimute de 176°40'18,87'' e distância 
de 47,7 m  até o vértice Pt22 de coordenadas N 
8.592.116,100 m e E 573.735,588 m; deste, segue com 
azimute de 194°13'59,28'' e distância de 106,53 m  até o 
vértice Pt23 de coordenadas N 8.592.012,912 m e E 
573.709,130 m; deste, segue com azimute de 
117°55'27,21'' e distância de 67,47 m  até o vértice Pt24 
de coordenadas N 8.591.981,162 m e E 573.768,661 m; 
deste, segue com azimute de 186°33'41,67'' e distância 
de 45,29 m  até o vértice Pt25 de coordenadas N 
8.591.936,183 m e E 573.763,369 m; deste, segue com 
azimute de 190°50'43,84'' e distância de 84,63 m  até o 
vértice Pt26 de coordenadas N 8.591.853,103 m e E 
573.747,230 m; deste, segue com azimute de 
193°18'1,27'' e distância de 37,54 m  até o vértice Pt27 de 
coordenadas N 8.591.816,591 m e E 573.738,498 m; 
deste, segue com azimute de 193°02'32,46'' e distância 
de 52,18 m  até o vértice Pt28 de coordenadas N 
8.591.765,791 m e E 573.726,592 m; deste, segue com 
azimute de 185°29'59,95'' e distância de 72,58 m  até o 
vértice Pt29 de coordenadas N 8.591.693,559 m e E 
573.719,448 m; deste, segue com azimute de 
181°01'15,16'' e distância de 77,8 m  até o vértice Pt30 de 
coordenadas N 8.591.615,772 m e E 573.717,861 m; 
deste, segue com azimute de 174°08'28,13'' e distância 
de 95,73 m  até o vértice Pt31 de coordenadas N 
8.591.520,522 m e E 573.727,386 m; deste, segue com 
azimute de 221°20'53,55'' e distância de 27,55 m  até o 
vértice Pt32 de coordenadas N 8.591.499,884 m e E 
573.709,130 m; deste, segue com azimute de 
226°17'1,81'' e distância de 44,92 m  até o vértice Pt33 de 
coordenadas N 8.591.468,928 m e E 573.676,586 m; 
deste, segue com azimute de 219°27'44,74'' e distância 
de 29,88 m  até o vértice Pt34 de coordenadas N 
8.591.445,909 m e E 573.657,536 m; deste, segue com 
azimute de 293°03'1,19'' e distância de 18,14 m  até o 
vértice Pt35 de coordenadas N 8.591.453,053 m e E 
573.640,867 m; deste, segue com azimute de 
310°12'58,59'' e distância de 41,67 m  até o vértice Pt36 
de coordenadas N 8.591.480,040 m e E 573.609,117 m; 
deste, segue com azimute de 321°51'10,82'' e distância 
de 26,86 m  até o vértice Pt37 de coordenadas N 
8.591.501,207 m e E 573.592,580 m; deste, segue com 
azimute de 333°17'12,08'' e distância de 36,98 m  até o 
vértice Pt38 de coordenadas N 8.591.534,280 m e E 
573.576,044 m; deste, segue com azimute de 
293°48'51,22'' e distância de 32,57 m  até o vértice Pt39 
de coordenadas N 8.591.547,509 m e E 573.546,278 m; 

deste, segue com azimute de 264°29'45,29'' e distância 
de 42,52 m  até o vértice Pt40 de coordenadas N 
8.591.543,540 m e E 573.503,945 m; deste, segue com 
azimute de 233°21'1,07'' e distância de 41,14 m  até o 
vértice Pt41 de coordenadas N 8.591.519,066 m e E 
573.470,872 m; deste, segue com azimute de 
240°39'56,96'' e distância de 84,1 m  até o vértice Pt42 de 
coordenadas N 8.591.478,056 m e E 573.397,450 m; 
deste, segue com azimute de 267°09'26,84'' e distância 
de 56,29 m  até o vértice Pt43 de coordenadas N 
8.591.475,410 m e E 573.341,226 m; deste, segue com 
azimute de 268°48'36,40'' e distância de 109,16 m  até o 
vértice Pt44 de coordenadas N 8.591.473,426 m e E 
573.232,085 m; deste, segue com azimute de 
284°46'59,36'' e distância de 20,54 m  até o vértice Pt45 
de coordenadas N 8.591.478,717 m e E 573.212,241 m; 
deste, segue com azimute de 7°37'0,86'' e distância de 
14,69 m  até o vértice Pt46 de coordenadas N 
8.591.493,269 m e E 573.214,225 m; deste, segue com 
azimute de 3°07'20,02'' e distância de 23,19 m  até o 
vértice Pt47 de coordenadas N 8.591.516,421 m e E 
573.215,548 m; deste, segue com azimute de 
25°21'56,19'' e distância de 32,25 m  até o vértice Pt48 de 
coordenadas N 8.591.545,525 m e E 573.229,439 m; 
deste, segue com azimute de 19°25'29,51'' e distância de 
31,59 m  até o vértice Pt49 de coordenadas N 
8.591.575,290 m e E 573.240,022 m; deste, segue com 
azimute de 354°24'41,07'' e distância de 41,86 m  até o 
vértice Pt50 de coordenadas N 8.591.616,962 m e E 
573.236,054 m; deste, segue com azimute de 
6°45'46,68'' e distância de 43,98 m  até o vértice Pt51 de 
coordenadas N 8.591.660,619 m e E 573.241,345 m; 
deste, segue com azimute de 17°57'27,09'' e distância de 
57,04 m  até o vértice Pt52 de coordenadas N 
8.591.714,836 m e E 573.259,072 m; deste, segue com 
azimute de 23°21'1,10'' e distância de 39,81 m  até o 
vértice Pt53 de coordenadas N 8.591.751,349 m e E 
573.274,947 m; deste, segue com azimute de 
32°19'22,55'' e distância de 41,4 m  até o vértice Pt54 de 
coordenadas N 8.591.786,274 m e E 573.297,172 m; 
deste, segue com azimute de 33°32'30,50'' e distância de 
40,07 m  até o vértice Pt55 de coordenadas N 
8.591.819,612 m e E 573.319,398 m; deste, segue com 
azimute de 44°51'6,26'' e distância de 66,23 m  até o 
vértice Pt56 de coordenadas N 8.591.866,443 m e E 
573.366,229 m; deste, segue com azimute de 
43°33'34,46'' e distância de 74,67 m  até o vértice Pt57 de 
coordenadas N 8.591.920,418 m e E 573.417,823 m; 
deste, segue com azimute de 5°22'45,40'' e distância de 
24,72 m  até o vértice Pt58 de coordenadas N 
8.591.945,024 m e E 573.420,204 m; deste, segue com 
azimute de 350°13'55,24'' e distância de 47,5 m  até o 
vértice Pt59 de coordenadas N 8.591.991,856 m e E 
573.412,266 m; deste, segue com azimute de 
341°04'25,34'' e distância de 41,92 m  até o vértice Pt60 
de coordenadas N 8.592.031,543 m e E 573.398,773 m; 
deste, segue com azimute de 355°36'55,24'' e distância 
de 64,47 m  até o vértice Pt61 de coordenadas N 
8.592.095,837 m e E 573.394,010 m; deste, segue com 
azimute de 4°07'10,68'' e distância de 53,33 m  até o 
vértice Pt62 de coordenadas N 8.592.149,018 m e E 
573.397,979 m; deste, segue com azimute de 
354°06'57,36'' e distância de 37,39 m  até o vértice Pt63 
de coordenadas N 8.592.186,226 m e E 573.394,242 m; 
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deste, segue com azimute de 343°37'53,56'' e distância 
de 45,47 m  até o vértice Pt64 de coordenadas N 
8.592.229,882 m e E 573.381,542 m; deste, segue com 
azimute de 341°41'8,82'' e distância de 53,46 m  até o 
vértice Pt65 de coordenadas N 8.592.280,682 m e E 
573.364,873 m; deste, segue com azimute de 
346°51'25,64'' e distância de 52,95 m  até o vértice Pt66 
de coordenadas N 8.592.332,276 m e E 573.352,967 m; 
deste, segue com azimute de 356°44'27,23'' e distância 
de 73,13 m  até o vértice Pt67 de coordenadas N 
8.592.405,301 m e E 573.348,998 m; deste, segue com 
azimute de 352°43'36,20'' e distância de 51,2 m  até o 
vértice Pt68 de coordenadas N 8.592.456,101 m e E 
573.342,648 m; deste, segue com azimute de 
334°30'20,03'' e distância de 33,38 m  até o vértice Pt69 
de coordenadas N 8.592.486,264 m e E 573.328,360 m; 
deste, segue com azimute de 308°48'27,53'' e distância 
de 47,97 m  até o vértice Pt70 de coordenadas N 
8.592.516,426 m e E 573.291,054 m; deste, segue com 
azimute de 300°06'29,43'' e distância de 44,11 m  até o 
vértice Pt71 de coordenadas N 8.592.538,651 m e E 
573.252,954 m; deste, segue com azimute de 
281°02'0,58'' e distância de 69,58 m  até o vértice Pt72 de 
coordenadas N 8.592.552,145 m e E 573.184,691 m; 
deste, segue com azimute de 237°02'28,66'' e distância 
de 68,12 m  até o vértice Pt73 de coordenadas N 
8.592.515,236 m e E 573.127,442 m; deste, segue com 
azimute de 240°57'54,57'' e distância de 131,45 m  até o 
vértice Pt74 de coordenadas N 8.592.451,735 m e E 
573.012,348 m; deste, segue com azimute de 
233°56'55,56'' e distância de 62,72 m  até o vértice Pt75 
de coordenadas N 8.592.414,958 m e E 572.961,548 m; 
deste, segue com azimute de 216°43'17,89'' e distância 
de 92,6 m  até o vértice Pt76 de coordenadas N 
8.592.340,875 m e E 572.905,985 m; deste, segue com 
azimute de 214°59'9,36'' e distância de 174,71 m  até o 
vértice Pt77 de coordenadas N 8.592.198,000 m e E 
572.805,443 m; deste, segue com azimute de 
217°01'15,69'' e distância de 101,27 m  até o vértice Pt78 
de coordenadas N 8.592.117,301 m e E 572.744,258 m; 
deste, segue com azimute de 216°43'17,89'' e distância 
de 59,53 m  até o vértice Pt79 de coordenadas N 
8.592.069,676 m e E 572.708,540 m; deste, segue com 
azimute de 216°43'17,89'' e distância de 92,6 m  até o 
vértice Pt80 de coordenadas N 8.591.995,593 m e E 
572.652,977 m; deste, segue com azimute de 
210°48'55,78'' e distância de 84,85 m  até o vértice Pt81 
de coordenadas N 8.591.922,832 m e E 572.609,321 m; 
deste, segue com azimute de 122°25'32,87'' e distância 
de 56,52 m  até o vértice Pt82 de coordenadas N 
8.591.892,405 m e E 572.656,946 m; deste, segue com 
azimute de 131°40'18,87'' e distância de 67,46 m  até o 
vértice Pt83 de coordenadas N 8.591.847,426 m e E 
572.707,217 m; deste, segue com azimute de 
205°55'37,54'' e distância de 69,22 m  até o vértice Pt84 
de coordenadas N 8.591.785,249 m e E 572.676,789 m; 
deste, segue com azimute de 114°37'36,77'' e distância 
de 37,88 m  até o vértice Pt85 de coordenadas N 
8.591.769,374 m e E 572.711,185 m; deste, segue com 
azimute de 117°29'51,77'' e distância de 31,36 m  até o 
vértice Pt86 de coordenadas N 8.591.754,822 m e E 
572.738,967 m; deste, segue com azimute de 
178°31'10,27'' e distância de 56,9 m  até o vértice Pt87 de 
coordenadas N 8.591.697,936 m e E 572.740,290 m; 

deste, segue com azimute de 159°40'51,91'' e distância 
de 69,06 m  até o vértice Pt88 de coordenadas N 
8.591.633,113 m e E 572.764,102 m; deste, segue com 
azimute de 176°29'7,00'' e distância de 45,06 m  até o 
vértice Pt89 de coordenadas N 8.591.588,134 m e E 
572.766,748 m; deste, segue com azimute de 
179°51'6,26'' e distância de 31,75 m  até o vértice Pt90 de 
coordenadas N 8.591.556,384 m e E 572.766,748 m; 
deste, segue com azimute de 199°39'2,22'' e distância de 
35,15 m  até o vértice Pt91 de coordenadas N 
8.591.523,311 m e E 572.754,842 m; deste, segue com 
azimute de 212°57'47,09'' e distância de 36,33 m  até o 
vértice Pt92 de coordenadas N 8.591.492,884 m e E 
572.734,998 m; deste, segue com azimute de 
218°50'33,84'' e distância de 35,74 m  até o vértice Pt93 
de coordenadas N 8.591.465,102 m e E 572.712,508 m; 
deste, segue com azimute de 229°45'2,99'' e distância de 
32,86 m  até o vértice Pt94 de coordenadas N 
8.591.443,936 m e E 572.687,373 m; deste, segue com 
azimute de 201°39'11,33'' e distância de 42,74 m  até o 
vértice Pt95 de coordenadas N 8.591.404,248 m e E 
572.671,498 m; deste, segue com azimute de 
189°58'35,08'' e distância de 37,63 m  até o vértice Pt96 
de coordenadas N 8.591.367,206 m e E 572.664,883 m; 
deste, segue com azimute de 252°19'34,21'' e distância 
de 26,36 m  até o vértice Pt97 de coordenadas N 
8.591.359,269 m e E 572.639,748 m; deste, segue com 
azimute de 298°27'43,92'' e distância de 33,15 m  até o 
vértice Pt98 de coordenadas N 8.591.375,144 m e E 
572.610,644 m; deste, segue com azimute de 
301°13'29,08'' e distância de 63,53 m  até o vértice Pt99 
de coordenadas N 8.591.408,217 m e E 572.556,404 m; 
deste, segue com azimute de 301°02'12,17'' e distância 
de 58,76 m  até o vértice Pt100 de coordenadas N 
8.591.438,644 m e E 572.506,133 m; deste, segue com 
azimute de 283°05'32,13'' e distância de 46,21 m  até o 
vértice Pt101 de coordenadas N 8.591.449,227 m e E 
572.461,154 m; deste, segue com azimute de 
209°12'34,17'' e distância de 24,29 m  até o vértice Pt102 
de coordenadas N 8.591.428,061 m e E 572.449,247 m; 
deste, segue com azimute de 215°58'15,89'' e distância 
de 60,59 m  até o vértice Pt103 de coordenadas N 
8.591.379,113 m e E 572.413,529 m; deste, segue com 
azimute de 289°17'30,39'' e distância de 23,85 m  até o 
vértice Pt104 de coordenadas N 8.591.387,050 m e E 
572.391,039 m; deste, segue com azimute de 
290°42'22,31'' e distância de 29,73 m  até o vértice Pt105 
de coordenadas N 8.591.397,633 m e E 572.363,258 m; 
deste, segue com azimute de 305°44'25,38'' e distância 
de 35,15 m  até o vértice Pt106 de coordenadas N 
8.591.418,238 m e E 572.334,782 m; deste, segue com 
azimute de 16°21'21,96'' e distância de 44,7 m  até o 
vértice Pt107 de coordenadas N 8.591.461,100 m e E 
572.347,482 m; deste, segue com azimute de 
35°52'44,80'' e distância de 43,18 m  até o vértice Pt108 
de coordenadas N 8.591.496,025 m e E 572.372,882 m; 
deste, segue com azimute de 7°58'54,63'' e distância de 
33,68 m  até o vértice Pt109 de coordenadas N 
8.591.529,363 m e E 572.377,644 m; deste, segue com 
azimute de 305°33'30,35'' e distância de 62,56 m  até o 
vértice Pt110 de coordenadas N 8.591.565,876 m e E 
572.326,844 m; deste, segue com azimute de 
304°32'48,81'' e distância de 50,2 m  até o vértice Pt111 
de coordenadas N 8.591.594,451 m e E 572.285,569 m; 
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deste, segue com azimute de 307°53'55,61'' e distância 
de 46,36 m  até o vértice Pt112 de coordenadas N 
8.591.623,026 m e E 572.249,057 m; deste, segue com 
azimute de 318°01'53,65'' e distância de 40,47 m  até o 
vértice Pt113 de coordenadas N 8.591.653,188 m e E 
572.222,069 m; deste, segue com azimute de 
323°28'2,59'' e distância de 37,47 m  até o vértice Pt114 
de coordenadas N 8.591.683,351 m e E 572.199,844 m; 
deste, segue com azimute de 354°24'41,07'' e distância 
de 33,49 m  até o vértice Pt115 de coordenadas N 
8.591.716,688 m e E 572.196,669 m; deste, segue com 
azimute de 357°43'50,31'' e distância de 42,89 m  até o 
vértice Pt116 de coordenadas N 8.591.759,551 m e E 
572.195,081 m; deste, segue com azimute de 
17°40'14,26'' e distância de 46,69 m  até o vértice Pt117 
de coordenadas N 8.591.804,001 m e E 572.209,369 m; 
deste, segue com azimute de 50°45'28,37'' e distância de 
32,73 m  até o vértice Pt118 de coordenadas N 
8.591.824,639 m e E 572.234,769 m; deste, segue com 
azimute de 131°16'31,46'' e distância de 35,99 m  até o 
vértice Pt119 de coordenadas N 8.591.800,826 m e E 
572.261,757 m; deste, segue com azimute de 
192°22'49,97'' e distância de 43,91 m  até o vértice Pt120 
de coordenadas N 8.591.757,964 m e E 572.252,232 m; 
deste, segue com azimute de 112°50'25,64'' e distância 
de 56,91 m  até o vértice Pt121 de coordenadas N 
8.591.735,738 m e E 572.304,619 m; deste, segue com 
azimute de 33°18'18,17'' e distância de 106,55 m  até o 
vértice Pt122 de coordenadas N 8.591.824,639 m e E 
572.363,357 m; deste, segue com azimute de 
128°00'32,28'' e distância de 28,26 m  até o vértice Pt123 
de coordenadas N 8.591.807,176 m e E 572.385,582 m; 
deste, segue com azimute de 38°10'18,67'' e distância de 
125,45 m  até o vértice Pt124 de coordenadas N 
8.591.905,601 m e E 572.463,370 m; deste, segue com 
azimute de 119°39'9,66'' e distância de 201,24 m  até o 
vértice Pt125 de coordenadas N 8.591.805,589 m e E 
572.637,995 m; deste, segue com azimute de 
23°52'0,63'' e distância de 35,11 m  até o vértice Pt126 de 
coordenadas N 8.591.837,656 m e E 572.652,282 m; 
deste, segue com azimute de 299°20'26,33'' e distância 
de 132,22 m  até o vértice Pt127 de coordenadas N 
8.591.902,744 m e E 572.537,188 m; deste, segue com 
azimute de 321°20'45,98'' e distância de 276,15 m  até o 
vértice Pt128 de coordenadas N 8.592.118,847 m e E 
572.365,257 m; deste, segue com azimute de 
321°11'30,95'' e distância de 148,24 m  até o vértice 
Pt129 de coordenadas N 8.592.234,603 m e E 
572.272,653 m; deste, segue com azimute de 
11°20'1,43'' e distância de 215,99 m  até o vértice Pt130 
de coordenadas N 8.592.446,270 m e E 572.315,648 m; 
deste, segue com azimute de 348°55'13,79'' e distância 
de 103,07 m  até o vértice Pt131 de coordenadas N 
8.592.547,469 m e E 572.296,103 m; deste, segue com 
azimute de 269°51'6,26'' e distância de 41,16 m  até o 
vértice Pt132 de coordenadas N 8.592.547,469 m e E 
572.254,944 m; deste, segue com azimute de 
314°51'6,26'' e distância de 21,52 m  até o vértice Pt133 
de coordenadas N 8.592.562,682 m e E 572.239,730 m; 
deste, segue com azimute de 334°46'5,32'' e distância de 
34,33 m  até o vértice Pt134 de coordenadas N 
8.592.593,771 m e E 572.225,178 m; deste, segue com 
azimute de 332°07'59,65'' e distância de 44,09 m  até o 
vértice Pt135 de coordenadas N 8.592.632,797 m e E 

572.204,673 m; deste, segue com azimute de 
334°26'38,48'' e distância de 58,58 m  até o vértice Pt136 
de coordenadas N 8.592.685,714 m e E 572.179,537 m; 
deste, segue com azimute de 332°38'45,70'' e distância 
de 61,73 m  até o vértice Pt137 de coordenadas N 
8.592.740,615 m e E 572.151,315 m; deste, segue com 
azimute de 328°25'19,82'' e distância de 55,81 m  até o 
vértice Pt138 de coordenadas N 8.592.788,240 m e E 
572.122,211 m; deste, segue com azimute de 
319°36'55,37'' e distância de 45,06 m  até o vértice Pt139 
de coordenadas N 8.592.822,636 m e E 572.093,106 m; 
deste, segue com azimute de 309°57'9,53'' e distância de 
65,72 m  até o vértice Pt140 de coordenadas N 
8.592.864,969 m e E 572.042,836 m; deste, segue com 
azimute de 329°52'12,36'' e distância de 79,42 m  até o 
vértice Pt141 de coordenadas N 8.592.933,761 m e E 
572.003,148 m; deste, segue com azimute de 
346°51'25,64'' e distância de 70,6 m  até o vértice Pt142 
de coordenadas N 8.593.002,553 m e E 571.987,273 m; 
deste, segue com azimute de 347°19'22,55'' e distância 
de 73,18 m  até o vértice Pt143 de coordenadas N 
8.593.073,990 m e E 571.971,398 m; deste, segue com 
azimute de 340°24'42,13'' e distância de 95,4 m  até o 
vértice Pt144 de coordenadas N 8.593.163,949 m e E 
571.939,648 m; deste, segue com azimute de 
22°28'17,77'' e distância de 68,79 m  até o vértice Pt145 
de coordenadas N 8.593.227,449 m e E 571.966,106 m; 
deste, segue com azimute de 99°19'51,87'' e distância de 
65,92 m  até o vértice Pt146 de coordenadas N 
8.593.216,592 m e E 572.031,128 m; deste, segue com 
azimute de 109°50'5,44'' e distância de 74,32 m  até o 
vértice Pt147 de coordenadas N 8.593.191,192 m e E 
572.100,978 m; deste, segue com azimute de 
185°33'44,40'' e distância de 31,91 m  até o vértice Pt148 
de coordenadas N 8.593.159,442 m e E 572.097,803 m; 
deste, segue com azimute de 223°18'12,89'' e distância 
de 41,55 m  até o vértice Pt149 de coordenadas N 
8.593.129,280 m e E 572.069,228 m; deste, segue com 
azimute de 220°12'58,59'' e distância de 41,67 m  até o 
vértice Pt150 de coordenadas N 8.593.097,530 m e E 
572.042,240 m; deste, segue com azimute de 
175°16'40,14'' e distância de 39,81 m  até o vértice Pt151 
de coordenadas N 8.593.057,842 m e E 572.045,415 m; 
deste, segue com azimute de 94°15'1,60'' e distância de 
20,7 m  até o vértice Pt152 de coordenadas N 
8.593.056,254 m e E 572.066,053 m; deste, segue com 
azimute de 89°51'6,26'' e distância de 36,51 m  até o 
vértice Pt153 de coordenadas N 8.593.056,254 m e E 
572.102,565 m; deste, segue com azimute de 
169°50'37,53'' e distância de 27,4 m  até o vértice Pt154 
de coordenadas N 8.593.029,267 m e E 572.107,328 m; 
deste, segue com azimute de 186°11'30,95'' e distância 
de 28,75 m  até o vértice Pt155 de coordenadas N 
8.593.000,692 m e E 572.104,153 m; deste, segue com 
azimute de 170°52'44,80'' e distância de 61,07 m  até o 
vértice Pt156 de coordenadas N 8.592.940,367 m e E 
572.113,678 m; deste, segue com azimute de 
126°43'17,89'' e distância de 31,75 m  até o vértice Pt157 
de coordenadas N 8.592.921,317 m e E 572.139,078 m; 
deste, segue com azimute de 119°50'0,16'' e distância de 
47,65 m  até o vértice Pt158 de coordenadas N 
8.592.897,504 m e E 572.180,353 m; deste, segue com 
azimute de 99°18'50,62'' e distância de 48,28 m  até o 
vértice Pt159 de coordenadas N 8.592.889,567 m e E 
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572.227,978 m; deste, segue com azimute de 
2°20'28,65'' e distância de 36,55 m  até o vértice Pt160 de 
coordenadas N 8.592.926,079 m e E 572.229,566 m; 
deste, segue com azimute de 352°53'55,61'' e distância 
de 65,57 m  até o vértice Pt161 de coordenadas N 
8.592.991,167 m e E 572.221,628 m; deste, segue com 
azimute de 9°58'35,08'' e distância de 45,15 m  até o 
vértice Pt162 de coordenadas N 8.593.035,617 m e E 
572.229,566 m; deste, segue com azimute de 
54°18'50,62'' e distância de 40,97 m  até o vértice Pt163 
de coordenadas N 8.593.059,429 m e E 572.262,903 m; 
deste, segue com azimute de 79°32'48,81'' e distância de 
35,5 m  até o vértice Pt164 de coordenadas N 
8.593.065,780 m e E 572.297,828 m; deste, segue com 
azimute de 34°32'48,81'' e distância de 25,1 m  até o 
vértice Pt165 de coordenadas N 8.593.086,417 m e E 
572.312,116 m; deste, segue com azimute de 
30°33'5,26'' e distância de 59,08 m  até o vértice Pt166 de 
coordenadas N 8.593.137,217 m e E 572.342,278 m; 
deste, segue com azimute de 47°14'15,66'' e distância de 
53,93 m  até o vértice Pt167 de coordenadas N 
8.593.173,730 m e E 572.381,966 m; deste, segue com 
azimute de 123°05'0,42'' e distância de 55,04 m  até o 
vértice Pt168 de coordenadas N 8.593.143,567 m e E 
572.428,003 m; deste, segue com azimute de 
229°08'27,21'' e distância de 90,05 m  até o vértice Pt169 
de coordenadas N 8.593.084,830 m e E 572.359,741 m; 
deste, segue com azimute de 123°32'30,50'' e distância 
de 22,9 m  até o vértice Pt170 de coordenadas N 
8.593.072,130 m e E 572.378,791 m; deste, segue com 
azimute de 120°48'55,78'' e distância de 55,54 m  até o 
vértice Pt171 de coordenadas N 8.593.043,554 m e E 
572.426,416 m; deste, segue com azimute de 
124°21'36,94'' e distância de 61,65 m  até o vértice Pt172 
de coordenadas N 8.593.008,629 m e E 572.477,216 m; 
deste, segue com azimute de 129°48'33,44'' e distância 
de 76,63 m  até o vértice Pt173 de coordenadas N 
8.592.959,417 m e E 572.535,954 m; deste, segue com 
azimute de 135°51'24,57'' e distância de 63,99 m  até o 
vértice Pt174 de coordenadas N 8.592.913,379 m e E 
572.580,404 m; deste, segue com azimute de 
134°02'41,31'' e distância de 79,71 m  até o vértice Pt175 
de coordenadas N 8.592.857,817 m e E 572.637,554 m; 
deste, segue com azimute de 182°20'28,65'' e distância 
de 36,55 m  até o vértice Pt176 de coordenadas N 
8.592.821,304 m e E 572.635,966 m; deste, segue com 
azimute de 207°09'4,72'' e distância de 55,38 m  até o 
vértice Pt177 de coordenadas N 8.592.772,091 m e E 
572.610,566 m; deste, segue com azimute de 
236°09'42,02'' e distância de 34,34 m  até o vértice Pt178 
de coordenadas N 8.592.753,041 m e E 572.581,991 m; 
deste, segue com azimute de 196°33'3,54'' e distância de 
49,72 m  até o vértice Pt179 de coordenadas N 
8.592.705,416 m e E 572.567,704 m; deste, segue com 
azimute de 122°45'25,13'' e distância de 32,14 m  até o 
vértice Pt180 de coordenadas N 8.592.687,954 m e E 
572.594,691 m; deste, segue com azimute de 
92°03'15,61'' e distância de 41,31 m  até o vértice Pt181 
de coordenadas N 8.592.686,366 m e E 572.635,966 m; 
deste, segue com azimute de 97°12'14,83'' e distância de 
49,62 m  até o vértice Pt182 de coordenadas N 
8.592.680,016 m e E 572.685,179 m; deste, segue com 
azimute de 176°40'18,87'' e distância de 85,86 m  até o 
vértice Pt183 de coordenadas N 8.592.594,291 m e E 

572.689,941 m; deste, segue com azimute de 
102°59'8,74'' e distância de 48,9 m  até o vértice Pt184 de 
coordenadas N 8.592.583,179 m e E 572.737,567 m; 
deste, segue com azimute de 104°58'32,69'' e distância 
de 60,85 m  até o vértice Pt185 de coordenadas N 
8.592.567,304 m e E 572.796,304 m; deste, segue com 
azimute de 121°42'24,74'' e distância de 192,51 m  até o 
vértice Pt186 de coordenadas N 8.592.465,703 m e E 
572.959,817 m; deste, segue com azimute de 
68°03'1,19'' e distância de 25,65 m  até o vértice Pt187 de 
coordenadas N 8.592.475,228 m e E 572.983,630 m; 
deste, segue com azimute de 58°53'16,74'' e distância de 
37,03 m  até o vértice Pt188 de coordenadas N 
8.592.494,278 m e E 573.015,380 m; deste, segue com 
azimute de 65°53'21,30'' e distância de 46,91 m  até o 
vértice Pt189 de coordenadas N 8.592.513,328 m e E 
573.058,242 m; deste, segue com azimute de 
60°39'15,31'' e distância de 61,83 m  até o vértice Pt190 
de coordenadas N 8.592.543,491 m e E 573.112,217 m; 
deste, segue com azimute de 56°37'12,10'' e distância de 
55,04 m  até o vértice Pt191 de coordenadas N 
8.592.573,654 m e E 573.158,255 m; deste, segue com 
azimute de 40°05'17,15'' e distância de 27,03 m  até o 
vértice Pt192 de coordenadas N 8.592.594,291 m e E 
573.175,717 m; deste, segue com azimute de 
352°25'13,19'' e distância de 36,82 m  até o vértice Pt193 
de coordenadas N 8.592.630,804 m e E 573.170,955 m; 
deste, segue com azimute de 335°42'22,31'' e distância 
de 50,45 m  até o vértice Pt194 de coordenadas N 
8.592.676,841 m e E 573.150,317 m; deste, segue com 
azimute de 313°22'58,58'' e distância de 43,79 m  até o 
vértice Pt195 de coordenadas N 8.592.707,004 m e E 
573.118,567 m; deste, segue com azimute de 
310°42'25,61'' e distância de 77,66 m  até o vértice Pt196 
de coordenadas N 8.592.757,804 m e E 573.059,830 m; 
deste, segue com azimute de 317°20'28,65'' e distância 
de 77,53 m  até o vértice Pt197 de coordenadas N 
8.592.814,954 m e E 573.007,442 m; deste, segue com 
azimute de 340°03'10,31'' e distância de 42,18 m  até o 
vértice Pt198 de coordenadas N 8.592.854,642 m e E 
572.993,155 m; deste, segue com azimute de 
11°37'12,10'' e distância de 38,92 m  até o vértice Pt199 
de coordenadas N 8.592.892,742 m e E 573.001,092 m; 
deste, segue com azimute de 288°17'12,08'' e distância 
de 35,14 m  até o vértice Pt200 de coordenadas N 
8.592.903,854 m e E 572.967,755 m; deste, segue com 
azimute de 301°51'25,64'' e distância de 44,93 m  até o 
vértice Pt201 de coordenadas N 8.592.927,667 m e E 
572.929,654 m; deste, segue com azimute de 
324°29'21,40'' e distância de 60,35 m  até o vértice Pt202 
de coordenadas N 8.592.976,879 m e E 572.894,729 m; 
deste, segue com azimute de 344°06'2,04'' e distância de 
32,16 m  até o vértice Pt203 de coordenadas N 
8.593.007,836 m e E 572.885,998 m; deste, segue com 
azimute de 353°30'41,57'' e distância de 28,75 m  até o 
vértice Pt204 de coordenadas N 8.593.036,411 m e E 
572.882,823 m; deste, segue com azimute de 
358°36'22,95'' e distância de 36,52 m  até o vértice Pt205 
de coordenadas N 8.593.072,923 m e E 572.882,029 m; 
deste, segue com azimute de 354°39'26,32'' e distância 
de 43,84 m  até o vértice Pt206 de coordenadas N 
8.593.116,580 m e E 572.878,061 m; deste, segue com 
azimute de 2°58'25,93'' e distância de 43,72 m  até o 
vértice Pt207 de coordenadas N 8.593.160,236 m e E 
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572.880,442 m; deste, segue com azimute de 
13°14'39,25'' e distância de 34,27 m  até o vértice Pt208 
de coordenadas N 8.593.193,574 m e E 572.888,379 m; 
deste, segue com azimute de 6°58'36,32'' e distância de 
57,59 m  até o vértice Pt209 de coordenadas N 
8.593.250,724 m e E 572.895,523 m; deste, segue com 
azimute de 2°37'19,04'' e distância de 49,27 m  até o 
vértice Pt210 de coordenadas N 8.593.299,936 m e E 
572.897,904 m; deste, segue com azimute de 
1°24'50,27'' e distância de 87,35 m  até o vértice Pt211 de 
coordenadas N 8.593.387,249 m e E 572.900,286 m; 
deste, segue com azimute de 3°17'50,89'' e distância de 
22,93 m  até o vértice Pt212 de coordenadas N 
8.593.410,135 m e E 572.901,664 m; deste, segue com 
azimute de 67°31'23,10'' e distância de 80,09 m  até o 
vértice Pt213 de coordenadas N 8.593.440,563 m e E 
572.975,747 m; deste, segue com azimute de 
64°44'12,85'' e distância de 46,75 m  até o vértice Pt214 
de coordenadas N 8.593.460,406 m e E 573.018,081 m; 
deste, segue com azimute de 93°56'14,48'' e distância de 
37,14 m  até o vértice Pt215 de coordenadas N 
8.593.457,760 m e E 573.055,122 m; deste, segue com 
azimute de 81°06'20,08'' e distância de 104,4 m  até o 
vértice Pt216 de coordenadas N 8.593.473,636 m e E 
573.158,310 m; deste, segue com azimute de 
58°53'16,74'' e distância de 100,28 m  até o vértice Pt217 
de coordenadas N 8.593.525,229 m e E 573.244,300 m; 
deste, segue com azimute de 63°42'17,63'' e distância de 
81,06 m  até o vértice Pt218 de coordenadas N 
8.593.560,948 m e E 573.317,060 m; deste, segue com 
azimute de 75°21'5,66'' e distância de 79,25 m chega-se 
ao vértice Pt0, de coordenadas N 8.593.580,792 m e E 
573.393,790 m, encerrando esta descrição totalizando 
19.178,58m² de área e conformando um perímetro de 
895,19m. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georrefereciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e 
encontram-se representadas no sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central -39, tendo como 
DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção 
UTM.

ZEIS LAMA PRETA

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua Machado 
de Assis, definido pela coordenada geográfica de 
Lat i tude  12°41'51,92537" Sul  e  Longi tude 
38°20'25,85206" Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela 
coordenada plana UTM 8.596.197,221m Norte e 
571.602,500m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr, seguindo-se com distância de 71,52m e azimute 
plano de 326°58'33", chega-se ao marco 2, deste, 
seguindo-se com distância de 13,41m e azimute plano de 
344°09'27", chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se 
com distância de 72,71m e azimute plano de 344°38'39", 
chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se com 
desenvolvimento de 46,66m,  azimute plano de 
17°13'27" e raio de 32,47m, chega-se ao marco 5, deste, 
seguindo-se com distância de 55,32m e azimute plano de 
56°28'42", chega-se ao marco 6, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 8,01m, azimute plano de 
87°54'42" e raio de 10,70m chega-se ao marco 7, deste, 
seguindo-se com distância de 24,86m e azimute plano de 
109°50'02" chega-se ao marco 8, deste, seguindo-se 

com distância de 34,16m e azimute plano de 187°26'41", 
chega-se ao marco 9, deste, seguindo-se com distância 
de 82,56m e azimute plano de 108°25'35", chega-se ao 
marco 10, deste, seguindo-se com distância de 36,29m e 
azimute plano de 192°12'12", chega-se ao marco 11, 
deste, seguindo-se com distância de 15,75m e azimute 
plano de 238°13'31", chega-se ao marco 12, deste, 
seguindo-se com distância de 55,17m e azimute plano de 
138°11'45", chega-se ao marco 13, deste, seguindo-se 
com distância de 32,53m e azimute plano de 128°23'31", 
chega-se ao marco 14, deste, seguindo-se com distância 
de 22,89m e azimute plano de 217°28'07", chega-se ao 
marco 15, deste, seguindo-se com distância de 54,04m e 
azimute plano de 122°09'23" chega-se ao marco 16, 
deste, seguindo-se com distância de 28,68m e azimute 
plano de 123°34'43", chega-se ao marco 17, deste, 
seguindo-se com distância de 14,39m e azimute plano de 
209°18'40", chega-se ao marco 18, deste, seguindo-se 
com distância de 50,02m e azimute plano de 122°13'42", 
chega-se ao marco 19, deste, seguindo-se com distância 
de 26,65m e azimute plano de 95°52'14", chega-se ao 
marco 20, deste, seguindo-se com distância de 19,96m e 
azimute plano de 123°06'32", chega-se ao marco 21, 
deste, seguindo-se com distância de 35,04m e azimute 
plano de 126°27'59", chega-se ao marco 22, deste, 
seguindo-se com distância de 5,62m e azimute plano de 
136°50'29", chega-se ao marco 23, deste, seguindo-se 
com distância de 24,88m e azimute plano de 46°40'13", 
chega-se ao marco 24, deste, seguindo-se com distância 
de 21,85m e azimute plano de 135°57'57", chega-se ao 
marco 25, deste, seguindo-se com distância de 19,44m e 
azimute plano de 231°29'18", chega-se ao marco 26, 
deste, seguindo-se com distância de 106,76m e azimute 
plano de 148°29'28", chega-se ao marco 27, deste, 
seguindo-se com distância de 44,38m e azimute plano de 
141°25'29", chega-se ao marco 28, deste, seguindo-se 
com distância de 6,82m e azimute plano de 230°37'19", 
chega-se ao marco 29, deste, seguindo-se com distância 
de 25,65m e azimute plano de 157°58'49", chega-se ao 
marco 30, deste, seguindo-se com distância de 69,93m e 
azimute plano de 190°18'42", chega-se ao marco 31, 
deste, seguindo-se com distância de 43,19m e azimute 
plano de 185°46'36" chega-se ao marco 32, deste, 
seguindo-se com distância de 48,20m e azimute plano de 
181°03'05", chega-se ao marco 33, deste, seguindo-se 
com distância de 5,72m e azimute plano de 91°22'19", 
chega-se ao marco 34, deste, seguindo-se com distância 
de 11,74m e azimute plano de 181°48'55", chega-se ao 
marco 35, deste, seguindo-se com distância de 6,87m e 
azimute plano de 267°00'20", chega-se ao marco 36, 
deste, seguindo-se com distância de 50,72m e azimute 
plano de 180°11'31", chega-se ao marco 37, deste, 
seguindo-se com distância de 43,03m e azimute plano de 
180°48'23", chega-se ao marco 38, deste, seguindo-se 
com distância de 43,20m e azimute plano de 178°19'04" 
chega-se ao marco 39, deste, seguindo-se com distância 
de 15,35m e azimute plano de 172°25'02", chega-se ao 
marco 40, deste, seguindo-se com distância de 66,46m e 
azimute plano de 168°03'54", chega-se ao marco 41, 
deste, seguindo-se com distância de 8,75m e azimute 
plano de 90°15'41", chega-se ao marco 42, deste, 
seguindo-se com distância de 10,34m e azimute plano de 
180°15'35", chega-se ao marco 43, deste, seguindo-se 
com distância de 5,66m e azimute plano de 270°46'41", 
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chega-se ao marco 44, deste, seguindo-se com distância 
de 61,45m e azimute plano de 160°44'36", chega-se ao 
marco 45, deste, seguindo-se com distância de 4,71m e 
azimute plano de 89°22'11", chega-se ao marco 46, 
deste, seguindo-se com distância de 10,19m e azimute 
plano de 173°09'29" chega-se ao marco 47, deste, 
seguindo-se com distância de 10,33m e azimute plano de 
166°38'18" chega-se ao marco 48, deste, seguindo-se 
com distância de 53,63m e azimute plano de 161°04'40", 
chega-se ao marco 49, deste, seguindo-se com distância 
de 4,29m e azimute plano de 90°00'00", chega-se ao 
marco 50, deste, seguindo-se com distância de 10,45m e 
azimute plano de 177°07'38", chega-se ao marco 51, 
deste, seguindo-se com distância de 14,88m e azimute 
plano de 161°09'17", chega-se ao marco 52, deste, 
seguindo-se com distância de 17,42m e azimute plano de 
152°22'33", chega-se ao marco 53, deste, seguindo-se 
com distância de 6,59m e azimute plano de 132°16'01", 
chega-se ao marco 54, deste, seguindo-se com distância 
de 18,83m e azimute plano de 130°51'13", chega-se ao 
marco 55, deste, seguindo-se com distância de 16,97m e 
azimute plano de 112°40'02", chega-se ao marco 56, 
deste, seguindo-se com distância de 14,23m e azimute 
plano de 186°53'33", chega-se ao marco 57, deste, 
seguindo-se com distância de 99,87m e azimute plano de 
266°32'04", chega-se ao marco 58, deste, seguindo-se 
com distância de 37,87m e azimute plano de 353°45'59", 
chega-se ao marco 59, deste, seguindo-se com distância 
de 135,75m e azimute plano de 340°15'32", chega-se ao 
marco 60, deste, seguindo-se com distância de 54,71m e 
azimute plano de 359°17'27", chega-se ao marco 61, 
deste, seguindo-se com distância de 6,06m e azimute 
plano de 268°49'11", chega-se ao marco 62, deste, 
seguindo-se com distância de 24,07m e azimute plano de 
1°32'41", chega-se ao marco 63, deste, seguindo-se 
com distância de 40,42m e azimute plano de 270°09'32", 
chega-se ao marco 64, deste, seguindo-se com distância 
de 21,72m e azimute plano de 313°29'28", chega-se ao 
marco 65, deste, seguindo-se com distância de 76,21m e 
azimute plano de 42°03'10" chega-se ao marco 66, 
deste, seguindo-se com distância de 12,56m e azimute 
plano de 24°49'12", chega-se ao marco 67, deste, 
seguindo-se com distância de 2,66m e azimute plano de 
296°03'21", chega-se ao marco 68, deste, seguindo-se 
com distância de 11,89m e azimute plano de 23°01'38", 
chega-se ao marco 69, deste, seguindo-se com distância 
de 37,34m e azimute plano de 15°07'29", chega-se ao 
marco 70, deste, seguindo-se com distância de 1,37m e 
azimute plano de 293°13'46", chega-se ao marco 71, 
deste, seguindo-se com distância de 9,19m e azimute 
plano de 21°20'00", chega-se ao marco 72, deste, 
seguindo-se com distância de 8,78m e azimute plano de 
16°28'32", chega-se ao marco 73, deste, seguindo-se 
com distância de 2,06m e azimute plano de 288°40'25", 
chega-se ao marco 74, deste, seguindo-se com distância 
de 6,42m e azimute plano de 12°53'25", chega-se ao 
marco 75, deste, seguindo-se com distância de 0,70m e 
azimute plano de 294°05'04", chega-se ao marco 76, 
deste, seguindo-se com distância de 6,13m e azimute 
plano de 16°58'58", chega-se ao marco 77, deste, 
seguindo-se com distância de 33,19m e azimute plano de 
292°25'50", chega-se ao marco 78, deste, seguindo-se 
com distância de 38,80m e azimute plano de 24°49'44", 
chega-se ao marco 79, deste, seguindo-se com distância 

de 13,78m e azimute plano de 299°36'45", chega-se ao 
marco 80, deste, seguindo-se com distância de 47,74m e 
azimute plano de 27°24'24", chega-se ao marco 81, 
deste, seguindo-se com distância de 9,27m e azimute 
plano de 299°21'56", chega-se ao marco 82, deste, 
seguindo-se com distância de 8,53m e azimute plano de 
28°27'41", chega-se ao marco 83, deste, seguindo-se 
com distância de 36,77m e azimute plano de 298°37'10", 
chega-se ao marco 84, deste, seguindo-se com distância 
de 24,73m e azimute plano de 16°29'32", chega-se ao 
marco 85, deste, seguindo-se com distância de 23,89m e 
azimute plano de 3°09'32", chega-se ao marco 86, deste, 
seguindo-se com distância de 48,26m e azimute plano de 
47°03'58", chega-se ao marco 87, deste, seguindo-se 
com distância de 13,78m e azimute plano de 316°42'35", 
chega-se ao marco 88, deste, seguindo-se com distância 
de 123,88m e azimute plano de 332°38'33", chega-se ao 
marco 89, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
14,99m,  azimute plano de 136°45'53" e raio de 26,82m, 
chega-se ao marco 90, deste, seguindo-se com distância 
de 37,60m e azimute plano de 218°45'55", chega-se ao 
marco 91, deste, seguindo-se com distância de 14,09m e 
azimute plano de 306°29'14", chega-se ao marco 92, 
deste, seguindo-se com distância de 33,33m e azimute 
plano de 31°50'21", chega-se ao marco 93, deste, 
seguindo-se com distância de 115,33m e azimute plano 
de 295°14'54", chega-se ao marco 94, deste, seguindo-
se com distância de 18,08m e azimute plano de 
315°18'11", chega-se ao marco 95, deste, seguindo-se 
com distância de 88,04m e azimute plano de 226°30'32", 
chega-se ao marco 96, deste, seguindo-se com distância 
de 12,23m e azimute plano de 316°30'32", chega-se ao 
marco 97, deste, seguindo-se com distância de 70,49m e 
azimute plano de 48°54'02", chega-se ao marco 98, 
deste, seguindo-se com distância de 43,54m e azimute 
plano de 315°16'46", chega-se ao marco 99, deste, 
seguindo-se com distância de 29,42m e azimute plano de 
228°56'35", chega-se ao marco 100, deste, seguindo-se 
com distância de 99,75m e azimute plano de 322°09'19", 
chega-se ao marco 101, deste, seguindo-se com 
distância de 39,66m e azimute plano de 235°49'48", 
chega-se ao marco 1, ponto inicial da descrição deste 
perímetro com 3.364,09m, totalizando 83.693,59m² de 
área.

ZEIS MORRO DA MANTEIGA - Ampliação

Partindo do marco 1, situado no limite com ZEIS Morro 
da Manteiga, aprovada pelo Decreto 6608/2016, 
definido pela coordenada geográfica de Latitude 
12°41'55,37" Sul e Longitude 38°18'52,26" Oeste, 
Datum SIRGAS2000 e pela coordenada plana UTM 
8596084.329 m Norte e 574425.475 m Leste, referida ao 
meridiano central 39° WGr, deste, seguindo-se 
confrontando com a ZEIS Morro da Manteiga, com 
distância de 7,31m e azimute plano de 113°52'20", 
chega-se ao marco 2, deste, seguindo-se confrontando 
com a ZEIS Morro da Manteiga, com distância de 1,25m 
e azimute plano de 198°33'38", chega-se ao marco 3, 
deste, seguindo-se confrontando com a ZEIS Morro da 
Manteiga, com distância de 11,71m e azimute plano de 
108°33'38", chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se 
confrontando com a ZEIS Morro da Manteiga, com 
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distância de 4,28m e azimute plano de 35°52'1", chega-
se ao marco 5, deste, seguindo-se confrontando com a 
ZEIS Morro da Manteiga, com distância de 3,68m e 
azimute plano de 126°9'1", chega-se ao marco 6, deste, 
seguindo-se com distância de 4,63m e azimute plano de 
217°6'29", chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 4,18m, azimute plano de 
252°50'4" e raio de 3,35m, chega-se ao marco 8, deste, 
confrontando neste trecho com Rua Bahia, seguindo 
com distância de 19,91m e azimute plano de 288°33'38", 
chega-se ao marco 9, deste, confrontando neste trecho 
com lotes residenciais, seguindo-se com distância de 
14,05m e azimute plano de 26°34'38", chega-se ao 
marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro com 
62,62m, totalizando 108,09m² de área.

ZEIS PHOC III

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua 
Guanambi, definido pela coordenada geográfica de 
Latitude 12°43'1.66" Sul e Longitude 38°20'13.59" 
Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela coordenada plana 
UTM 8.594.054,7502m Norte e 571.967,0295 m Leste, 
referida ao meridiano central 39° WGr, no quadrante 
Noroeste, seguindo-se com distância de 25,47m e 
azimute plano de 82°27'47", chega-se ao marco 2, deste, 
confrontando,  neste trecho, com Rua Guanambi, 
seguindo-se com distância de 78,97m e azimute plano de 
86°35'07", chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se 
com distância de 76,57m e azimute plano de 86°38'31", 
chega-se ao marco 4, deste, seguindo-se com distância 
de 132,78m e azimute plano de 84°09'35", chega-se ao 
marco 5, deste, seguindo-se com distância de 3,24m e 
azimute plano de 92°20'24", chega-se ao marco 6, deste, 
seguindo-se com distância de 10,31m e azimute plano de 
104°33'14", chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 9,83m, azimute plano de 
120°28'09" e raio de 16,94m, chega-se ao marco 8, 
deste, seguindo-se com distância de 53,37m e azimute 
plano de 131°28'07", chega-se ao marco 9, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 5,17m, azimute 
plano de 195°32'11" e raio de 2,20m, chega-se ao marco 
10, deste, confrontando, neste trecho, com Rua 
Catuama, seguindo-se com distância de 119,38m e 
azimute plano de 263°11'24", chega-se ao marco 11, 
deste, seguindo-se com distância de 73,06m e azimute 
plano de 259°39'10", chega-se ao marco 12, deste, 
seguindo-se com distância de 70,60m e azimute plano de 
261°38'10", chega-se ao marco 13, deste, seguindo-se 
com distância de 89,06m e azimute plano de 262°17'55", 
chega-se ao marco 14, deste, confrontando, neste 
trecho, com Avenida Oeste, seguindo-se com 
desenvolvimento de 12,68m, azimute plano de 
306°34'46" e raio de 8,06m, chega-se ao marco 15, 
deste, seguindo-se com distância de 3,18m e azimute 
plano de 355°44'10", chega-se ao marco 16, deste, 
confrontando, neste trecho, com Rua do Riacho, 
seguindo-se com distância de 69,87m e azimute plano de 
269°28'41", chega-se ao marco 17, deste, seguindo-se 
com desenvolvimento de 6,80m, azimute plano de 
326°01'28" e raio de 3,29m, chega-se ao marco 18, 
deste, seguindo-se com desenvolvimento de 56,71m, 
azimute plano de 11°13'42" e raio de 92,00m, chega-se 

ao marco 19, deste, confrontando, neste trecho, com 
lateral de lote residencial, seguindo-se com distância 
de 47,00m e azimute plano de 89°38'50" chega-se ao 
marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro com 
944,05m, totalizando 24.646,85m² de área.

ZEIS RODOVIÁRIA

Partindo do marco 1, situado no limite com Rua da 
Rodoviária, definido pela coordenada geográfica de 
Lat i tude  12°42'16,52110" Sul  e  Longi tude 
38°19'09,18248" Oeste, Datum SIRGAS2000 e pela 
coordenada plana UTM 8.595.435,703m Norte e 
573.912,920m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr, no quadrante Noroeste, seguindo com distância 
de 6,17m e azimute plano de 36°17'21", chega-se ao 
marco 2, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
38,95m, azimute plano de 8°26'21" e raio de 58,57m, 
chega-se ao marco 3, deste, seguindo-se com distância 
de 15,27m e azimute plano de 349°38'54", chega-se ao 
marco 4, deste, seguindo-se com distância de 111,13m e 
azimute plano de 79°45'49", chega-se ao marco 5, deste, 
seguindo-se com distância de 95,83m e azimute plano de 
349°49'17", chega-se ao marco 6, deste, seguindo-se 
com distância de 9,66m e azimute plano de 259°23'18", 
chega-se ao marco 7, deste, seguindo-se com distância 
de 32,02m e azimute plano de 351°03'27", chega-se ao 
marco 8, deste, seguindo-se com distância de 16,04m e 
azimute plano de 349°32'36", chega-se ao marco 9, 
deste, seguindo-se com distância de 8,73m e azimute 
plano de 259°32'36", chega-se ao marco 10, deste, 
seguindo-se com distância de 31,18m e azimute plano de 
349°23'59", chega-se ao marco 11, deste, seguindo-se 
com distância de 15,05m e azimute plano de 334°24'40", 
chega-se ao marco 12, deste, seguindo-se com distância 
de 9,24m e azimute plano de 322°18'43", chega-se ao 
marco 13, deste, seguindo-se com distância de 3,86m e 
azimute plano de 351°12'48", chega-se ao marco 14, 
deste, seguindo-se com distância de 35,00m e azimute 
plano de 78°37'37", chega-se ao marco 15, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 36,28m, azimute 
plano de 27°11'55" e raio de 29,73m, chega-se ao marco 
16, deste, seguindo-se com distância de 15,55m e 
azimute plano de 349°18'17", chega-se ao marco 17, 
deste, seguindo-se com distância de 86,46m e azimute 
plano de 348°44'46", chega-se ao marco 18, deste, 
seguindo-se com distância de 12,54m e azimute plano de 
259°09'22", chega-se ao marco 19, deste, seguindo-se 
com distância de 155,30m e azimute plano de 
350°53'09", chega-se ao marco 20, deste, seguindo-se 
com distância de 5,86m e azimute plano de 265°05'47", 
chega-se ao marco 21, deste, seguindo-se com distância 
de 27,28m e azimute plano de 346°43'47", chega-se ao 
marco 22, deste, seguindo-se com distância de 2,43m e 
azimute plano de 63°12'59", chega-se ao marco 23, 
deste, seguindo-se com distância de 11,00m e azimute 
plano de 145°09'06", chega-se ao marco 24, deste, 
seguindo-se com distância de 22,21m e azimute plano de 
70°40'08", chega-se ao marco 25, deste, seguindo-se 
com distância de 47,53m e azimute plano de 338°40'24", 
chega-se ao marco 26, deste, seguindo-se com 
desenvolvimento de 61,08m, azimute plano de 
88°32'35" e raio de 103,96m, chega-se ao marco 27, 
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deste, seguindo-se com distância de 2,51m e azimute 
plano de 168°28'40", chega-se ao marco 28, deste, 
seguindo-se com desenvolvimento de 15,75m, azimute 
plano de 233°46'53” e raio de 17,80m, chega-se ao 
marco 29, deste, seguindo-se com distância de 13,23m e 
azimute plano de 209°46'10", chega-se ao marco 30, 
deste, seguindo-se com distância de 23,85m e azimute 
plano de 175°51'23", chega-se ao marco 31, deste, 
seguindo-se com distância de 14,63m e azimute plano de 
81°00'17", chega-se ao marco 32, deste, seguindo-se 
seguindo com distância de 4,05m e azimute plano de 
179°06'04", chega-se ao marco 33, deste, seguindo-se 
com distância de 21,34m e azimute plano de 261°03'31", 
chega-se ao marco 34, deste, seguindo-se com distância 
de 165,12m e azimute plano de 172°19'29", chega-se ao 
marco 35, deste, seguindo-se com distância de 3,56m e 
azimute plano de 82°14'19", chega-se ao marco 36, 
deste, seguindo-se com distância de 77,61m e azimute 
plano de 171°16'47", chega-se ao marco 37, deste, 
seguindo-se com distância de 30,29m e azimute plano de 
174°42'52", chega-se ao marco 38, deste, seguindo-se 
com distância de 13,43m e azimute plano de 199°11'03", 
chega-se ao marco 39, deste, seguindo-se com distância 
de 25,25m e azimute plano de 171°18'35", chega-se ao 
marco 40, deste, seguindo-se seguindo com distância de 
6,29m e azimute plano de 263°13'45", chega-se ao 
marco 41, deste, seguindo-se com distância de 12,07m e 
azimute plano de 171°47'38", chega-se ao marco 42, 
deste, seguindo-se com distância de 4,48m e azimute 
plano de 90°51'47", chega-se ao marco 43, deste, 
seguindo-se com distância de 4,73m e azimute plano de 

180°29'43", chega-se ao marco 44, deste, seguindo-se 
com distância de 2,89m e azimute plano de 267°31'25", 
chega-se ao marco 45, deste, seguindo-se com distância 
de 9,69m e azimute plano de 177°34'50", chega-se ao 
marco 46, deste, seguindo-se com distância de 47,64m e 
azimute plano de 169°50'47", chega-se ao marco 47, 
deste, seguindo-se com distância de 4,78m e azimute 
plano de 164°17'10", chega-se ao marco 48, deste, 
seguindo-se com distância de 4,24m e azimute plano de 
190°29'14", chega-se ao marco 49, deste, seguindo-se 
com distância de 140,80m e azimute plano de 
171°19'58", chega-se ao marco 50, deste, seguindo-se 
com distância de 13,41m e azimute plano de 218°56'16", 
chega-se ao marco 51, deste, seguindo-se com distância 
de 123,39m e azimute plano de 259°13'11", chega-se ao 
marco 52, deste, seguindo-se com desenvolvimento de 
18,81m azimute plano de 237°09'20" e raio de 24,80m, 
chega-se ao marco 53, deste, seguindo-se com distância 
de 8,88m e azimute plano de 215°25'25", chega-se ao 
marco 54, deste, seguindo-se com distância de 2,22m e 
azimute plano de 313°11'39", chega-se ao marco 1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro com 
1.726,56m, totalizando 26.263,72m² de área.

ANEXO II

MAPAS

· 01/1 - Planta de Localização Zeis Gleba E;
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DECRETO Nº 6815/ 2017
 13 DE DEZEMBRO DE 2017

Retifica os limites das Zonas 
Especiais de Interesse Social do Rio 
Piaçaveira e do Rio da Prata, 
intituídas no Decreto nº 6.607 de 16 
de dezembro de 2016, integrantes 
do Programa de Urbanização 
Integrada da Bacia do Rio Camaçari 
-  Fase 2, 2ª Etapa”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, com fulcro no inciso X do artigo 94 da Lei 
Orgânica Municipal, promulgada em 08 de 
fevereiro de 2008 e, considerando o artigo 49 da 
Lei 866 de 11 de janeiro de 2008.

RESOLVE:

Art. 1º - Para fins de implementação do programa 
de urbanização, promover a regularização jurídica 
e a melhoria urbanística através de projetos 
integrados, assim como prioriza a execução de 
obras de infraestrutura, implantação de 
equipamentos comunitários e ações de 
regularização jurídico-fundiária-urbanística.

 
Art.  2º – Ficam retificados  os limites das Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS, descritas no 
a n e x o  I ,  s o b  c o o r d e n a d a s  U T M ,  
georreferenciadas pelo Sistema de Projeção 
Geográfica SIRGAS 2000.

Art. 3º - Os mapas do anexo II são parte integrante 
deste decreto:
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Rio 
Piaçaveira;
· 01/1 - Planta de Localização Zeis Rio da Prata;

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Antonio Elinaldo Araújo da Silva
PREFEITO

ANEXO I

MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ÁREAS

ZEIS RIO PIAÇAVEIRA

Inicia-se no ponto P1 definido pelas coordenadas 
E: 571926,942 m e N: 8593060,641 m, deste 
segue até o ponto P2 definido pelas coordenadas 
E: 571934,4770 m e  N: 8593143,1050 m,  com 
azimute de 5° ,13´ 14,89´´ e distância de 82,81 m; 
deste segue até o ponto P3 definido pelas 
coordenadas E: 571956,1670 m e  N: 8593165,1290 
m,  com azimute de 44° ,33´ 44,05´´ e distância de 
30,91 m; deste segue até o ponto P4 definido pelas 
coordenadas E: 571954,0430 m e  N: 8593172,7890 
m,  com azimute de 344° ,30´ 07,65´´ e distância de 
7,95 m; deste segue até o ponto P5 definido pelas 
coordenadas E: 571960,4910 m e  N: 8593171,7990 
m,  com azimute de 98° ,43´ 43,68´´ e distância de 6,52 
m; deste segue até o ponto P6 definido pelas 
coordenadas E: 571993,0970 m e  N: 8593171,6890 
m,  com azimute de 90° ,11´ 35,85´´ e distância de 
32,61 m; deste segue até o ponto P7 definido pelas 
coordenadas E: 572002,1300 m e  N: 8593170,2970 
m,  com azimute de 98° ,45´ 37,66´´ e distância de 9,14 
m; deste segue até o ponto P8 definido pelas 
coordenadas E: 572024,9870 m e  N: 8593159,7370 
m,  com azimute de 114° ,47´ 49,46´´ e distância de 
25,18 m; deste segue até o ponto P9 definido pelas 
coordenadas E: 572029,5720 m e  N: 8593160,2010 
m,  com azimute de 84° ,13´ 16,92´´ e distância de 4,61 
m; deste segue até o ponto P10 definido pelas 
coordenadas E: 572035,0700 m e  N: 8593163,1410 
m,  com azimute de 61° ,51´ 53,30´´ e distância de 6,23 
m; deste segue até o ponto P11 definido pelas 
coordenadas E: 572048,6610 m e  N: 8593174,3060 
m,  com azimute de 50° ,35´ 48,88´´ e distância de 
17,59 m; deste segue até o ponto P12 definido pelas 
coordenadas E: 572059,0030 m e  N: 8593188,8000 
m,  com azimute de 35° ,30´ 33,29´´ e distância de 
17,81 m; deste segue até o ponto P13 definido pelas 
coordenadas E: 572068,6480 m e  N: 8593213,4580 
m,  com azimute de 21° ,21´ 46,80´´ e distância de 
26,48 m; deste segue até o ponto P14 definido pelas 
coordenadas E: 572071,1900 m e  N: 8593231,8900 
m,  com azimute de 7° ,51´ 08,14´´ e distância de 18,61 
m; deste segue até o ponto P15 definido pelas 
coordenadas E: 572067,8900 m e  N: 8593256,2730 
m,  com azimute de 352° ,17´ 32,68´´ e distância de 
24,61 m; deste segue até o ponto P16 definido pelas 
coordenadas E: 572066,4470 m e  N: 8593273,4770 
m,  com azimute de 355° ,12´ 19,77´´ e distância de 
17,26 m; deste segue até o ponto P17 definido pelas 
coordenadas E: 572067,4720 m e  N: 8593288,9000 
m,  com azimute de 3° ,48´ 08,06´´ e distância de 15,46 
m; deste segue até o ponto P18 definido pelas 
coordenadas E: 572071,2430 m e  N: 8593305,4960 
m,  com azimute de 12° ,48´ 05,69´´ e distância de 
17,02 m; deste segue até o ponto P19 definido pelas 
coordenadas E: 572077,6440 m e  N: 8593321,2640 
m,  com azimute de 22° ,05´ 40,67´´ e distância de 
17,02 m; deste segue até o ponto P20 definido pelas 
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coordenadas E: 572081,7360 m e  N: 8593333,9540 
m,  com azimute de 17° ,52´ 20,51´´ e distância de 
13,33 m; deste segue até o ponto P21 definido pelas 
coordenadas E: 572081,7970 m e  N: 8593349,2120 
m,  com azimute de 0° ,13´ 44,62´´ e distância de 15,26 
m; deste segue até o ponto P22 definido pelas 
coordenadas E: 572074,2340 m e  N: 8593392,8320 
m,  com azimute de 350° ,09´ 49,07´´ e distância de 
44,27 m; deste segue até o ponto P23 definido pelas 
coordenadas E: 572068,8130 m e  N: 8593397,3940 
m,  com azimute de 310° ,04´ 55,29´´ e distância de 
7,09 m; deste segue até o ponto P24 definido pelas 
coordenadas E: 572067,3440 m e  N: 8593406,9280 
m,  com azimute de 351° ,14´ 26,67´´ e distância de 
9,65 m; deste segue até o ponto P25 definido pelas 
coordenadas E: 572071,5880 m e  N: 8593409,5150 
m,  com azimute de 58° ,38´ 05,70´´ e distância de 4,97 
m; deste segue até o ponto P26 definido pelas 
coordenadas E: 572072,3700 m e  N: 8593413,0990 
m,  com azimute de 12° ,18´ 30,85´´ e distância de 3,67 
m; deste segue até o ponto P27 definido pelas 
coordenadas E: 572067,0230 m e  N: 8593455,7170 
m,  com azimute de 352° ,50´ 55,83´´ e distância de 
42,95 m; deste segue até o ponto P28 definido pelas 
coordenadas E: 572076,9170 m e  N: 8593457,7470 
m,  com azimute de 78° ,24´ 18,94´´ e distância de 
10,10 m; deste segue até o ponto P29 definido pelas 
coordenadas E: 572077,3490 m e  N: 8593454,4480 
m,  com azimute de 172° ,32´ 22,69´´ e distância de 
3,33 m; deste segue até o ponto P30 definido pelas 
coordenadas E: 572079,5980 m e  N: 8593450,7810 
m,  com azimute de 148° ,28´ 43,98´´ e distância de 
4,30 m; deste segue até o ponto P31 definido pelas 
coordenadas E: 572085,2750 m e  N: 8593450,2460 
m,  com azimute de 95° ,23´ 01,14´´ e distância de 5,70 
m; deste segue até o ponto P32 definido pelas 
coordenadas E: 572091,3450 m e  N: 8593455,6640 
m,  com azimute de 48° ,14´ 53,99´´ e distância de 8,14 
m; deste segue até o ponto P33 definido pelas 
coordenadas E: 572101,7300 m e  N: 8593462,5820 
m,  com azimute de 56° ,19´ 49,11´´ e distância de 
12,48 m; deste segue até o ponto P34 definido pelas 
coordenadas E: 572113,3950 m e  N: 8593467,0120 
m,  com azimute de 69° ,12´ 17,27´´ e distância de 
12,48 m; deste segue até o ponto P35 definido pelas 
coordenadas E: 572124,2920 m e  N: 8593468,6300 
m,  com azimute de 81° ,33´ 15,69´´ e distância de 
11,02 m; deste segue até o ponto P36 definido pelas 
coordenadas E: 572201,9040 m e  N: 8593502,7870 
m,  com azimute de 66° ,14´ 44,63´´ e distância de 
84,80 m; deste segue até o ponto P37 definido pelas 
coordenadas E: 572207,9040 m e  N: 8593514,7870 
m,  com azimute de 26° ,33´ 54,18´´ e distância de 
13,42 m; deste segue até o ponto P38 definido pelas 
coordenadas E: 572222,9040 m e  N: 8593517,7870 
m,  com azimute de 78° ,41´ 24,24´´ e distância de 
15,30 m; deste segue até o ponto P39 definido pelas 
coordenadas E: 572234,9040 m e  N: 8593520,7870 
m,  com azimute de 75° ,57´ 49,52´´ e distância de 
12,37 m; deste segue até o ponto P40 definido pelas 

coordenadas E: 572246,9040 m e  N: 8593523,7870 
m,  com azimute de 75° ,57´ 49,52´´ e distância de 
12,37 m; deste segue até o ponto P41 definido pelas 
coordenadas E: 572255,9040 m e  N: 8593525,7870 
m,  com azimute de 77° ,28´ 16,29´´ e distância de 9,22 
m; deste segue até o ponto P42 definido pelas 
coordenadas E: 572265,9040 m e  N: 8593529,7870 
m,  com azimute de 68° ,11´ 54,93´´ e distância de 
10,77 m; deste segue até o ponto P43 definido pelas 
coordenadas E: 572274,9040 m e  N: 8593532,7870 
m,  com azimute de 71° ,33´ 54,18´´ e distância de 9,49 
m; deste segue até o ponto P44 definido pelas 
coordenadas E: 572282,9040 m e  N: 8593536,7870 
m,  com azimute de 63° ,26´ 05,82´´ e distância de 8,94 
m; deste segue até o ponto P45 definido pelas 
coordenadas E: 572291,6550 m e  N: 8593541,8990 
m,  com azimute de 59° ,42´ 29,37´´ e distância de 
10,13 m; deste segue até o ponto P46 definido pelas 
coordenadas E: 572322,3300 m e  N: 8593557,5640 
m,  com azimute de 62° ,56´ 51,61´´ e distância de 
34,44 m; deste segue até o ponto P47 definido pelas 
coordenadas E: 572328,3580 m e  N: 8593563,1360 
m,  com azimute de 47° ,15´ 04,17´´ e distância de 8,21 
m; deste segue até o ponto P48 definido pelas 
coordenadas E: 572360,0810 m e  N: 8593587,6890 
m,  com azimute de 52° ,15´ 38,91´´ e distância de 
40,11 m; deste segue até o ponto P49 definido pelas 
coordenadas E: 572363,9610 m e  N: 8593593,1010 
m,  com azimute de 35° ,38´ 15,71´´ e distância de 6,66 
m; deste segue até o ponto P50 definido pelas 
coordenadas E: 572368,8260 m e  N: 8593593,9950 
m,  com azimute de 79° ,35´ 14,66´´ e distância de 4,95 
m; deste segue até o ponto P51 definido pelas 
coordenadas E: 572373,5870 m e  N: 8593596,8730 
m,  com azimute de 58° ,50´ 50,11´´ e distância de 5,56 
m; deste segue até o ponto P52 definido pelas 
coordenadas E: 572395,8510 m e  N: 8593623,5260 
m,  com azimute de 39° ,52´ 22,64´´ e distância de 
34,73 m; deste segue até o ponto P53 definido pelas 
coordenadas E: 572399,1240 m e  N: 8593631,6130 
m,  com azimute de 22° ,02´ 03,63´´ e distância de 8,72 
m; deste segue até o ponto P54 definido pelas 
coordenadas E: 572443,9040 m e  N: 8593707,7870 
m,  com azimute de 30° ,26´ 59,15´´ e distância de 
88,36 m; deste segue até o ponto P55 definido pelas 
coordenadas E: 572454,9040 m e  N: 8593729,7870 
m,  com azimute de 26° ,33´ 54,18´´ e distância de 
24,60 m; deste segue até o ponto P56 definido pelas 
coordenadas E: 572469,9040 m e  N: 8593739,7870 
m,  com azimute de 56° ,18´ 35,76´´ e distância de 
18,03 m; deste segue até o ponto P57 definido pelas 
coordenadas E: 572490,0450 m e  N: 8593757,3240 
m,  com azimute de 48° ,57´ 12,73´´ e distância de 
26,71 m; deste segue até o ponto P58 definido pelas 
coordenadas E: 572506,2880 m e  N: 8593814,6180 
m,  com azimute de 15° ,49´ 41,42´´ e distância de 
59,55 m; deste segue até o ponto P59 definido pelas 
coordenadas E: 572504,1620 m e  N: 8593851,1200 
m,  com azimute de 356° ,39´ 60,00´´ e distância de 
36,56 m; deste segue até o ponto P60 definido pelas 
coordenadas E: 572513,1980 m e  N: 8593852,2200 
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m,  com azimute de 83° ,03´ 33,24´´ e distância de 9,10 
m; deste segue até o ponto P61 definido pelas 
coordenadas E: 572518,8430 m e  N: 8593891,1450 
m,  com azimute de 8° ,15´ 05,94´´ e distância de 39,33 
m; deste segue até o ponto P62 definido pelas 
coordenadas E: 572554,4240 m e  N: 8593927,1450 
m,  com azimute de 44° ,39´ 52,64´´ e distância de 
50,62 m; deste segue até o ponto P63 definido pelas 
coordenadas E: 572564,4710 m e  N: 8593961,0510 
m,  com azimute de 16° ,30´ 20,05´´ e distância de 
35,36 m; deste segue até o ponto P64 definido pelas 
coordenadas E: 572599,6330 m e  N: 8593982,8190 
m,  com azimute de 58° ,14´ 21,43´´ e distância de 
41,35 m; deste segue até o ponto P65 definido pelas 
coordenadas E: 572667,8650 m e  N: 8593982,8190 
m,  com azimute de 90° ,00´ 00,00´´ e distância de 
68,23 m; deste segue até o ponto P66 definido pelas 
coordenadas E: 572695,9110 m e  N: 8593976,9580 
m,  com azimute de 101° ,48´ 13,29´´ e distância de 
28,65 m; deste segue até o ponto P67 definido pelas 
coordenadas E: 572742,7950 m e  N: 8593992,4460 
m,  com azimute de 71° ,43´ 09,01´´ e distância de 
49,38 m; deste segue até o ponto P68 definido pelas 
coordenadas E: 572746,4850 m e  N: 8593997,0940 
m,  com azimute de 38° ,26´ 44,53´´ e distância de 5,93 
m; deste segue até o ponto P69 definido pelas 
coordenadas E: 572797,4060 m e  N: 8593979,6960 
m,  com azimute de 108° ,51´ 48,88´´ e distância de 
53,81 m; deste segue até o ponto P70 definido pelas 
coordenadas E: 572800,2190 m e  N: 8593980,0940 
m,  com azimute de 81° ,56´ 48,86´´ e distância de 2,84 
m; deste segue até o ponto P71 definido pelas 
coordenadas E: 572836,6390 m e  N: 8594015,4400 
m,  com azimute de 45° ,51´ 26,59´´ e distância de 
50,75 m; deste segue até o ponto P72 definido pelas 
coordenadas E: 572826,5150 m e  N: 8594051,0510 
m,  com azimute de 344° ,07´ 47,49´´ e distância de 
37,02 m; deste segue até o ponto P73 definido pelas 
coordenadas E: 572847,8640 m e  N: 8594094,1660 
m,  com azimute de 26° ,20´ 34,66´´ e distância de 
48,11 m; deste segue até o ponto P74 definido pelas 
coordenadas E: 572886,7930 m e  N: 8594141,4680 
m,  com azimute de 39° ,27´ 14,35´´ e distância de 
61,26 m; deste segue até o ponto P75 definido pelas 
coordenadas E: 572921,9560 m e  N: 8594166,1660 
m,  com azimute de 54° ,54´ 58,79´´ e distância de 
42,97 m; deste segue até o ponto P76 definido pelas 
coordenadas E: 572937,4440 m e  N: 8594189,1890 
m,  com azimute de 33° ,55´ 46,04´´ e distância de 
27,75 m; deste segue até o ponto P77 definido pelas 
coordenadas E: 572987,6760 m e  N: 8594195,4680 
m,  com azimute de 82° ,52´ 29,94´´ e distância de 
50,62 m; deste segue até o ponto P78 definido pelas 
coordenadas E: 573031,6290 m e  N: 8594154,4450 
m,  com azimute de 133° ,01´ 30,74´´ e distância de 
60,12 m; deste segue até o ponto P79 definido pelas 
coordenadas E: 573071,9240 m e  N: 8594172,5640 
m,  com azimute de 65° ,47´ 18,66´´ e distância de 
44,18 m; deste segue até o ponto P80 definido pelas 
coordenadas E: 573073,4890 m e  N: 8594204,2580 
m,  com azimute de 2° ,49´ 36,77´´ e distância de 31,73 

m; deste segue até o ponto P81 definido pelas 
coordenadas E: 573107,8150 m e  N: 8594234,3980 
m,  com azimute de 48° ,42´ 54,71´´ e distância de 
45,68 m; deste segue até o ponto P82 definido pelas 
coordenadas E: 573114,9310 m e  N: 8594271,2340 
m,  com azimute de 10° ,56´ 01,50´´ e distância de 
37,52 m; deste segue até o ponto P83 definido pelas 
coordenadas E: 573130,4190 m e  N: 8594317,2810 
m,  com azimute de 18° ,35´ 25,69´´ e distância de 
48,58 m; deste segue até o ponto P84 definido pelas 
coordenadas E: 573167,2560 m e  N: 8594357,4660 
m,  com azimute de 42° ,30´ 39,70´´ e distância de 
54,51 m; deste segue até o ponto P85 definido pelas 
coordenadas E: 573197,8140 m e  N: 8594362,9080 
m,  com azimute de 79° ,54´ 07,91´´ e distância de 
31,04 m; deste segue até o ponto P86 definido pelas 
coordenadas E: 573220,2030 m e  N: 8594374,2830 
m,  com azimute de 63° ,03´ 59,79´´ e distância de 
25,11 m; deste segue até o ponto P87 definido pelas 
coordenadas E: 573242,1850 m e  N: 8594401,8380 
m,  com azimute de 38° ,34´ 52,01´´ e distância de 
35,25 m; deste segue até o ponto P88 definido pelas 
coordenadas E: 573252,2320 m e  N: 8594495,1860 
m,  com azimute de 6° ,08´ 35,05´´ e distância de 93,89 
m; deste segue até o ponto P89 definido pelas 
coordenadas E: 573276,0920 m e  N: 8594531,1850 
m,  com azimute de 33° ,32´ 10,56´´ e distância de 
43,19 m; deste segue até o ponto P90 definido pelas 
coordenadas E: 573329,2540 m e  N: 8594566,7670 
m,  com azimute de 56° ,12´ 18,37´´ e distância de 
63,97 m; deste segue até o ponto P91 definido pelas 
coordenadas E: 573333,8950 m e  N: 8594568,3710 
m,  com azimute de 70° ,56´ 02,67´´ e distância de 4,91 
m; deste segue até o ponto P92 definido pelas 
coordenadas E: 573338,3570 m e  N: 8594575,7360 
m,  com azimute de 31° ,12´ 32,73´´ e distância de 8,61 
m; deste segue até o ponto P93 definido pelas 
coordenadas E: 573342,9360 m e  N: 8594581,3090 
m,  com azimute de 39° ,24´ 28,42´´ e distância de 7,21 
m; deste segue até o ponto P94 definido pelas 
coordenadas E: 573348,2880 m e  N: 8594586,1070 
m,  com azimute de 48° ,07´ 27,04´´ e distância de 7,19 
m; deste segue até o ponto P95 definido pelas 
coordenadas E: 573357,4260 m e  N: 8594590,7100 
m,  com azimute de 63° ,15´ 52,77´´ e distância de 
10,23 m; deste segue até o ponto P96 definido pelas 
coordenadas E: 573365,4120 m e  N: 8594594,0330 
m,  com azimute de 67° ,24´ 27,54´´ e distância de 8,65 
m; deste segue até o ponto P97 definido pelas 
coordenadas E: 573376,1920 m e  N: 8594594,7120 
m,  com azimute de 86° ,23´ 45,14´´ e distância de 
10,80 m; deste segue até o ponto P98 definido pelas 
coordenadas E: 573387,1780 m e  N: 8594592,9680 
m,  com azimute de 99° ,01´ 13,05´´ e distância de 
11,12 m; deste segue até o ponto P99 definido pelas 
coordenadas E: 573395,3840 m e  N: 8594589,3140 
m,  com azimute de 114° ,00´ 09,51´´ e distância de 
8,98 m; deste segue até o ponto P100 definido pelas 
coordenadas E: 573401,6120 m e  N: 8594585,1330 
m,  com azimute de 123° ,52´ 27,74´´ e distância de 
7,50 m; deste segue até o ponto P101 definido pelas 
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coordenadas E: 573432,2410 m e  N: 8594561,2230 
m,  com azimute de 127° ,58´ 36,35´´ e distância de 
38,86 m; deste segue até o ponto P102 definido pelas 
coordenadas E: 573437,6720 m e  N: 8594565,9290 
m,  com azimute de 49° ,05´ 27,02´´ e distância de 7,19 
m; deste segue até o ponto P103 definido pelas 
coordenadas E: 573462,3690 m e  N: 8594568,8600 
m,  com azimute de 83° ,13´ 54,79´´ e distância de 
24,87 m; deste segue até o ponto P104 definido pelas 
coordenadas E: 573490,8340 m e  N: 8594555,4640 
m,  com azimute de 115° ,12´ 08,23´´ e distância de 
31,46 m; deste segue até o ponto P105 definido pelas 
coordenadas E: 573490,8310 m e  N: 8594554,1950 
m,  com azimute de 180° ,08´ 07,62´´ e distância de 
1,27 m; deste segue até o ponto P106 definido pelas 
coordenadas E: 573514,5150 m e  N: 8594515,8670 
m,  com azimute de 148° ,17´ 12,70´´ e distância de 
45,06 m; deste segue até o ponto P107 definido pelas 
coordenadas E: 573559,7920 m e  N: 8594448,1630 
m,  com azimute de 146° ,13´ 38,65´´ e distância de 
81,45 m; deste segue até o ponto P108 definido pelas 
coordenadas E: 573567,8570 m e  N: 8594436,1630 
m,  com azimute de 146° ,05´ 44,20´´ e distância de 
14,46 m; deste segue até o ponto P109 definido pelas 
coordenadas E: 573583,4190 m e  N: 8594417,4310 
m,  com azimute de 140° ,16´ 52,27´´ e distância de 
24,35 m; deste segue até o ponto P110 definido pelas 
coordenadas E: 573625,2050 m e  N: 8594273,3280 
m,  com azimute de 163° ,49´ 45,34´´ e distância de 
150,04 m; deste segue até o ponto P111 definido pelas 
coordenadas E: 573631,9040 m e  N: 8594246,7870 
m,  com azimute de 165° ,50´ 03,49´´ e distância de 
27,37 m; deste segue até o ponto P112 definido pelas 
coordenadas E: 573633,9040 m e  N: 8594235,7870 
m,  com azimute de 169° ,41´ 42,55´´ e distância de 
11,18 m; deste segue até o ponto P113 definido pelas 
coordenadas E: 573647,8100 m e  N: 8594216,8160 
m,  com azimute de 143° ,45´ 29,08´´ e distância de 
23,52 m; deste segue até o ponto P114 definido pelas 
coordenadas E: 573679,6230 m e  N: 8594217,6540 
m,  com azimute de 88° ,29´ 27,95´´ e distância de 
31,82 m; deste segue até o ponto P115 definido pelas 
coordenadas E: 573710,5960 m e  N: 8594199,9450 
m,  com azimute de 119° ,45´ 32,49´´ e distância de 
35,68 m; deste segue até o ponto P116 definido pelas 
coordenadas E: 573777,1570 m e  N: 8594119,7010 
m,  com azimute de 140° ,19´ 29,59´´ e distância de 
104,26 m; deste segue até o ponto P117 definido pelas 
coordenadas E: 573798,0870 m e  N: 8594071,5620 
m,  com azimute de 156° ,30´ 05,16´´ e distância de 
52,49 m; deste segue até o ponto P118 definido pelas 
coordenadas E: 573871,7610 m e  N: 8593994,5390 
m,  com azimute de 136° ,16´ 23,15´´ e distância de 
106,59 m; deste segue até o ponto P119 definido pelas 
coordenadas E: 573881,8070 m e  N: 8593971,5160 
m,  com azimute de 156° ,25´ 34,07´´ e distância de 
25,12 m; deste segue até o ponto P120 definido pelas 
coordenadas E: 573879,3140 m e  N: 8593961,5670 
m,  com azimute de 194° ,04´ 02,66´´ e distância de 
10,26 m; deste segue até o ponto P121 definido pelas 
coordenadas E: 573880,7850 m e  N: 8593961,8270 

m,  com azimute de 79° ,58´ 35,28´´ e distância de 1,49 
m; deste segue até o ponto P122 definido pelas 
coordenadas E: 573886,0630 m e  N: 8593965,8290 
m,  com azimute de 52° ,49´ 44,68´´ e distância de 6,62 
m; deste segue até o ponto P123 definido pelas 
coordenadas E: 573894,4670 m e  N: 8593973,4990 
m,  com azimute de 47° ,36´ 52,30´´ e distância de 
11,38 m; deste segue até o ponto P124 definido pelas 
coordenadas E: 573900,6230 m e  N: 8593980,4440 
m,  com azimute de 41° ,33´ 12,81´´ e distância de 9,28 
m; deste segue até o ponto P125 definido pelas 
coordenadas E: 573908,7810 m e  N: 8593992,0400 
m,  com azimute de 35° ,07´ 37,54´´ e distância de 
14,18 m; deste segue até o ponto P126 definido pelas 
coordenadas E: 573914,3780 m e  N: 8594003,3360 
m,  com azimute de 26° ,21´ 27,83´´ e distância de 
12,61 m; deste segue até o ponto P127 definido pelas 
coordenadas E: 573921,0320 m e  N: 8594022,6550 
m,  com azimute de 19° ,00´ 18,47´´ e distância de 
20,43 m; deste segue até o ponto P128 definido pelas 
coordenadas E: 573928,0420 m e  N: 8594040,6270 
m,  com azimute de 21° ,18´ 29,99´´ e distância de 
19,29 m; deste segue até o ponto P129 definido pelas 
coordenadas E: 573934,9140 m e  N: 8594053,8940 
m,  com azimute de 27° ,22´ 59,21´´ e distância de 
14,94 m; deste segue até o ponto P130 definido pelas 
coordenadas E: 573942,9650 m e  N: 8594066,7730 
m,  com azimute de 32° ,00´ 38,09´´ e distância de 
15,19 m; deste segue até o ponto P131 definido pelas 
coordenadas E: 573953,0500 m e  N: 8594079,8530 
m,  com azimute de 37° ,37´ 59,17´´ e distância de 
16,52 m; deste segue até o ponto P132 definido pelas 
coordenadas E: 573981,8530 m e  N: 8594124,7240 
m,  com azimute de 32° ,41´ 48,05´´ e distância de 
53,32 m; deste segue até o ponto P133 definido pelas 
coordenadas E: 574001,7200 m e  N: 8594163,0500 
m,  com azimute de 27° ,24´ 02,92´´ e distância de 
43,17 m; deste segue até o ponto P134 definido pelas 
coordenadas E: 574025,1120 m e  N: 8594209,0310 
m,  com azimute de 26° ,57´ 50,01´´ e distância de 
51,59 m; deste segue até o ponto P135 definido pelas 
coordenadas E: 573998,9670 m e  N: 8594232,6930 
m,  com azimute de 312° ,08´ 45,70´´ e distância de 
35,26 m; deste segue até o ponto P136 definido pelas 
coordenadas E: 574006,0370 m e  N: 8594240,9400 
m,  com azimute de 40° ,36´ 21,14´´ e distância de 
10,86 m; deste segue até o ponto P137 definido pelas 
coordenadas E: 574030,7110 m e  N: 8594219,8320 
m,  com azimute de 130° ,32´ 46,23´´ e distância de 
32,47 m; deste segue até o ponto P138 definido pelas 
coordenadas E: 574035,0150 m e  N: 8594227,2820 
m,  com azimute de 30° ,00´ 56,90´´ e distância de 8,60 
m; deste segue até o ponto P139 definido pelas 
coordenadas E: 574051,9120 m e  N: 8594235,4730 
m,  com azimute de 64° ,08´ 15,79´´ e distância de 
18,78 m; deste segue até o ponto P140 definido pelas 
coordenadas E: 574055,1590 m e  N: 8594248,9300 
m,  com azimute de 13° ,33´ 55,58´´ e distância de 
13,84 m; deste segue até o ponto P141 definido pelas 
coordenadas E: 574063,2580 m e  N: 8594247,0900 
m,  com azimute de 102° ,47´ 58,85´´ e distância de 
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8,31 m; deste segue até o ponto P142 definido pelas 
coordenadas E: 574060,3080 m e  N: 8594233,9240 
m,  com azimute de 192° ,37´ 45,19´´ e distância de 
13,49 m; deste segue até o ponto P143 definido pelas 
coordenadas E: 574073,5270 m e  N: 8594231,8860 
m,  com azimute de 98° ,45´ 51,84´´ e distância de 
13,38 m; deste segue até o ponto P144 definido pelas 
coordenadas E: 574111,6190 m e  N: 8594254,9090 
m,  com azimute de 58° ,51´ 03,67´´ e distância de 
44,51 m; deste segue até o ponto P145 definido pelas 
coordenadas E: 574189,8980 m e  N: 8594268,3040 
m,  com azimute de 80° ,17´ 22,81´´ e distância de 
79,42 m; deste segue até o ponto P146 definido pelas 
coordenadas E: 574216,2690 m e  N: 8594280,8620 
m,  com azimute de 64° ,32´ 09,53´´ e distância de 
29,21 m; deste segue até o ponto P147 definido pelas 
coordenadas E: 574234,6880 m e  N: 8594318,9550 
m,  com azimute de 25° ,48´ 18,10´´ e distância de 
42,31 m; deste segue até o ponto P148 definido pelas 
coordenadas E: 574197,0140 m e  N: 8594400,5820 
m,  com azimute de 335° ,13´ 29,49´´ e distância de 
89,90 m; deste segue até o ponto P149 definido pelas 
coordenadas E: 574194,0840 m e  N: 8594444,1170 
m,  com azimute de 356° ,08´ 58,83´´ e distância de 
43,63 m; deste segue até o ponto P150 definido pelas 
coordenadas E: 574172,3160 m e  N: 8594450,3960 
m,  com azimute de 286° ,05´ 24,92´´ e distância de 
22,66 m; deste segue até o ponto P151 definido pelas 
coordenadas E: 574163,9440 m e  N: 8594479,2790 
m,  com azimute de 343° ,50´ 07,04´´ e distância de 
30,07 m; deste segue até o ponto P152 definido pelas 
coordenadas E: 574175,6650 m e  N: 8594503,9770 
m,  com azimute de 25° ,23´ 15,88´´ e distância de 
27,34 m; deste segue até o ponto P153 definido pelas 
coordenadas E: 574243,4780 m e  N: 8594507,3250 
m,  com azimute de 87° ,10´ 24,75´´ e distância de 
67,90 m; deste segue até o ponto P154 definido pelas 
coordenadas E: 574282,9040 m e  N: 8594408,7870 
m,  com azimute de 158° ,11´ 35,44´´ e distância de 
106,13 m; deste segue até o ponto P155 definido pelas 
coordenadas E: 574284,0830 m e  N: 8594383,0010 
m,  com azimute de 177° ,22´ 55,62´´ e distância de 
25,81 m; deste segue até o ponto P156 definido pelas 
coordenadas E: 574299,9040 m e  N: 8594358,7870 
m,  com azimute de 146° ,50´ 24,39´´ e distância de 
28,92 m; deste segue até o ponto P157 definido pelas 
coordenadas E: 574305,4310 m e  N: 8594327,7460 
m,  com azimute de 169° ,54´ 14,45´´ e distância de 
31,53 m; deste segue até o ponto P158 definido pelas 
coordenadas E: 574307,9040 m e  N: 8594299,7870 
m,  com azimute de 174° ,56´ 43,04´´ e distância de 
28,07 m; deste segue até o ponto P159 definido pelas 
coordenadas E: 574298,9040 m e  N: 8594267,7870 
m,  com azimute de 195° ,42´ 31,10´´ e distância de 
33,24 m; deste segue até o ponto P160 definido pelas 
coordenadas E: 574269,9040 m e  N: 8594209,7870 
m,  com azimute de 206° ,33´ 54,18´´ e distância de 
64,85 m; deste segue até o ponto P161 definido pelas 
coordenadas E: 574186,9040 m e  N: 8594186,7870 
m,  com azimute de 254° ,30´ 41,39´´ e distância de 
86,13 m; deste segue até o ponto P162 definido pelas 

coordenadas E: 574132,9680 m e  N: 8594171,7870 
m,  com azimute de 254° ,27´ 30,09´´ e distância de 
55,98 m; deste segue até o ponto P163 definido pelas 
coordenadas E: 574099,9040 m e  N: 8594159,7870 
m,  com azimute de 250° ,03´ 09,07´´ e distância de 
35,17 m; deste segue até o ponto P164 definido pelas 
coordenadas E: 574094,9040 m e  N: 8594162,7870 
m,  com azimute de 300° ,57´ 49,52´´ e distância de 
5,83 m; deste segue até o ponto P165 definido pelas 
coordenadas E: 574077,2940 m e  N: 8594162,3980 
m,  com azimute de 268° ,44´ 04,41´´ e distância de 
17,61 m; deste segue até o ponto P166 definido pelas 
coordenadas E: 573997,3410 m e  N: 8594027,1900 
m,  com azimute de 210° ,35´ 50,07´´ e distância de 
157,08 m; deste segue até o ponto P167 definido pelas 
coordenadas E: 573919,0630 m e  N: 8593863,0990 
m,  com azimute de 205° ,30´ 10,86´´ e distância de 
181,81 m; deste segue até o ponto P168 definido pelas 
coordenadas E: 573884,3190 m e  N: 8593850,5410 
m,  com azimute de 250° ,07´ 40,55´´ e distância de 
36,94 m; deste segue até o ponto P169 definido pelas 
coordenadas E: 573862,9120 m e  N: 8593811,1770 
m,  com azimute de 208° ,32´ 17,92´´ e distância de 
44,81 m; deste segue até o ponto P170 definido pelas 
coordenadas E: 573824,0410 m e  N: 8593789,8440 
m,  com azimute de 241° ,14´ 28,84´´ e distância de 
44,34 m; deste segue até o ponto P171 definido pelas 
coordenadas E: 573791,3900 m e  N: 8593720,7740 
m,  com azimute de 205° ,18´ 04,30´´ e distância de 
76,40 m; deste segue até o ponto P172 definido pelas 
coordenadas E: 573716,4600 m e  N: 8593740,4490 
m,  com azimute de 284° ,42´ 45,02´´ e distância de 
77,47 m; deste segue até o ponto P173 definido pelas 
coordenadas E: 573730,2740 m e  N: 8593804,4950 
m,  com azimute de 12° ,10´ 17,73´´ e distância de 
65,52 m; deste segue até o ponto P174 definido pelas 
coordenadas E: 573751,2040 m e  N: 8593822,9130 
m,  com azimute de 48° ,39´ 10,22´´ e distância de 
27,88 m; deste segue até o ponto P175 definido pelas 
coordenadas E: 573768,3670 m e  N: 8593883,1920 
m,  com azimute de 15° ,53´ 34,92´´ e distância de 
62,67 m; deste segue até o ponto P176 definido pelas 
coordenadas E: 573785,1150 m e  N: 8593910,8400 
m,  com azimute de 31° ,12´ 20,61´´ e distância de 
32,33 m; deste segue até o ponto P177 definido pelas 
coordenadas E: 573764,1160 m e  N: 8593934,8670 
m,  com azimute de 318° ,50´ 50,46´´ e distância de 
31,91 m; deste segue até o ponto P178 definido pelas 
coordenadas E: 573760,7440 m e  N: 8593936,0890 
m,  com azimute de 289° ,55´ 13,17´´ e distância de 
3,59 m; deste segue até o ponto P179 definido pelas 
coordenadas E: 573712,5940 m e  N: 8593936,8560 
m,  com azimute de 270° ,54´ 45,39´´ e distância de 
48,16 m; deste segue até o ponto P180 definido pelas 
coordenadas E: 573712,7530 m e  N: 8593946,8580 
m,  com azimute de 0° ,54´ 38,68´´ e distância de 10,00 
m; deste segue até o ponto P181 definido pelas 
coordenadas E: 573741,6940 m e  N: 8593946,3980 
m,  com azimute de 90° ,54´ 38,18´´ e distância de 
28,94 m; deste segue até o ponto P182 definido pelas 
coordenadas E: 573703,0650 m e  N: 8593980,7260 
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m,  com azimute de 311° ,37´ 34,22´´ e distância de 
51,68 m; deste segue até o ponto P183 definido pelas 
coordenadas E: 573683,8090 m e  N: 8594025,9350 
m,  com azimute de 336° ,55´ 45,30´´ e distância de 
49,14 m; deste segue até o ponto P184 definido pelas 
coordenadas E: 573668,0590 m e  N: 8594043,4370 
m,  com azimute de 318° ,00´ 57,76´´ e distância de 
23,55 m; deste segue até o ponto P185 definido pelas 
coordenadas E: 573663,0680 m e  N: 8594050,1520 
m,  com azimute de 323° ,22´ 40,81´´ e distância de 
8,37 m; deste segue até o ponto P186 definido pelas 
coordenadas E: 573658,3860 m e  N: 8594058,9320 
m,  com azimute de 331° ,55´ 51,24´´ e distância de 
9,95 m; deste segue até o ponto P187 definido pelas 
coordenadas E: 573655,0110 m e  N: 8594070,6660 
m,  com azimute de 343° ,57´ 12,26´´ e distância de 
12,21 m; deste segue até o ponto P188 definido pelas 
coordenadas E: 573651,2810 m e  N: 8594123,3190 
m,  com azimute de 355° ,56´ 52,33´´ e distância de 
52,78 m; deste segue até o ponto P189 definido pelas 
coordenadas E: 573628,9730 m e  N: 8594053,9810 
m,  com azimute de 197° ,50´ 04,04´´ e distância de 
72,84 m; deste segue até o ponto P190 definido pelas 
coordenadas E: 573587,1120 m e  N: 8594053,1440 
m,  com azimute de 268° ,51´ 16,34´´ e distância de 
41,87 m; deste segue até o ponto P191 definido pelas 
coordenadas E: 573546,5080 m e  N: 8594077,8410 
m,  com azimute de 301° ,18´ 34,79´´ e distância de 
47,53 m; deste segue até o ponto P192 definido pelas 
coordenadas E: 573552,3690 m e  N: 8594141,0500 
m,  com azimute de 5° ,17´ 51,19´´ e distância de 63,48 
m; deste segue até o ponto P193 definido pelas 
coordenadas E: 573510,0900 m e  N: 8594228,5370 
m,  com azimute de 334° ,12´ 26,50´´ e distância de 
97,17 m; deste segue até o ponto P194 definido pelas 
coordenadas E: 573510,4250 m e  N: 8594239,0400 
m,  com azimute de 1° ,49´ 36,72´´ e distância de 10,51 
m; deste segue até o ponto P195 definido pelas 
coordenadas E: 573500,7950 m e  N: 8594275,0270 
m,  com azimute de 345° ,01´ 07,86´´ e distância de 
37,25 m; deste segue até o ponto P196 definido pelas 
coordenadas E: 573484,1700 m e  N: 8594335,6340 
m,  com azimute de 344° ,39´ 38,17´´ e distância de 
62,85 m; deste segue até o ponto P197 definido pelas 
coordenadas E: 573480,3000 m e  N: 8594348,5140 
m,  com azimute de 343° ,16´ 34,58´´ e distância de 
13,45 m; deste segue até o ponto P198 definido pelas 
coordenadas E: 573461,9040 m e  N: 8594381,7870 
m,  com azimute de 331° ,03´ 45,51´´ e distância de 
38,02 m; deste segue até o ponto P199 definido pelas 
coordenadas E: 573423,9040 m e  N: 8594381,7870 
m,  com azimute de 270° ,00´ 00,00´´ e distância de 
38,00 m; deste segue até o ponto P200 definido pelas 
coordenadas E: 573409,9040 m e  N: 8594380,7870 
m,  com azimute de 265° ,54´ 51,78´´ e distância de 
14,04 m; deste segue até o ponto P201 definido pelas 
coordenadas E: 573399,9040 m e  N: 8594376,7870 
m,  com azimute de 248° ,11´ 54,93´´ e distância de 
10,77 m; deste segue até o ponto P202 definido pelas 
coordenadas E: 573382,9040 m e  N: 8594354,7870 
m,  com azimute de 217° ,41´ 39,27´´ e distância de 

27,80 m; deste segue até o ponto P203 definido pelas 
coordenadas E: 573368,9040 m e  N: 8594337,7870 
m,  com azimute de 219° ,28´ 20,86´´ e distância de 
22,02 m; deste segue até o ponto P204 definido pelas 
coordenadas E: 573359,9040 m e  N: 8594324,7870 
m,  com azimute de 214° ,41´ 42,55´´ e distância de 
15,81 m; deste segue até o ponto P205 definido pelas 
coordenadas E: 573353,9040 m e  N: 8594315,7870 
m,  com azimute de 213° ,41´ 24,24´´ e distância de 
10,82 m; deste segue até o ponto P206 definido pelas 
coordenadas E: 573331,9040 m e  N: 8594286,7870 
m,  com azimute de 217° ,11´ 04,94´´ e distância de 
36,40 m; deste segue até o ponto P207 definido pelas 
coordenadas E: 573307,9040 m e  N: 8594270,7870 
m,  com azimute de 236° ,18´ 35,76´´ e distância de 
28,84 m; deste segue até o ponto P208 definido pelas 
coordenadas E: 573296,9040 m e  N: 8594263,7870 
m,  com azimute de 237° ,31´ 43,71´´ e distância de 
13,04 m; deste segue até o ponto P209 definido pelas 
coordenadas E: 573282,9040 m e  N: 8594254,7870 
m,  com azimute de 237° ,15´ 53,19´´ e distância de 
16,64 m; deste segue até o ponto P210 definido pelas 
coordenadas E: 573251,9040 m e  N: 8594234,7870 
m,  com azimute de 237° ,10´ 17,25´´ e distância de 
36,89 m; deste segue até o ponto P211 definido pelas 
coordenadas E: 573213,9040 m e  N: 8594195,7870 
m,  com azimute de 224° ,15´ 21,39´´ e distância de 
54,45 m; deste segue até o ponto P212 definido pelas 
coordenadas

ZEIS RIO DA PRATA

Inicia-se no ponto P01 definido pelas coordenadas E: 
572157,692 m e N: 8593111,896 m, deste segue até o 
ponto P02 definido pelas coordenadas E: 
572170,5680 m e  N: 8593125,9430 m,  com azimute 
de 42° ,30´ 34,28´´ e distância de 19,06 m; deste segue 
até o ponto P03 definido pelas coordenadas E: 
572180,1950 m e  N: 8593194,5930 m,  com azimute 
de 7° ,58´ 57,75´´ e distância de 69,32 m; deste segue 
até o ponto P04 definido pelas coordenadas E: 
572176,8470 m e  N: 8593257,3830 m,  com azimute 
de 356° ,56´ 52,24´´ e distância de 62,88 m; deste 
segue até o ponto P05 definido pelas coordenadas E: 
572176,4320 m e  N: 8593265,9230 m,  com azimute 
de 357° ,13´ 04,47´´ e distância de 8,55 m; deste segue 
até o ponto P06 definido pelas coordenadas E: 
572183,9440 m e  N: 8593262,3590 m,  com azimute 
de 115° ,22´ 53,67´´ e distância de 8,31 m; deste segue 
até o ponto P07 definido pelas coordenadas E: 
572190,1780 m e  N: 8593260,6280 m,  com azimute 
de 105° ,31´ 06,32´´ e distância de 6,47 m; deste segue 
até o ponto P08 definido pelas coordenadas E: 
572237,5440 m e  N: 8593269,9420 m,  com azimute 
de 78° ,52´ 31,28´´ e distância de 48,27 m; deste segue 
até o ponto P09 definido pelas coordenadas E: 
572379,8680 m e  N: 8593196,6860 m,  com azimute 
de 117° ,14´ 07,67´´ e distância de 160,07 m; deste 
segue até o ponto P10 definido pelas coordenadas E: 
572412,5190 m e  N: 8593192,0820 m,  com azimute 
de 98° ,01´ 34,16´´ e distância de 32,97 m; deste segue 
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até o ponto P11 definido pelas coordenadas E: 
572442,2860 m e  N: 8593146,1840 m,  com azimute 
de 147° ,02´ 04,94´´ e distância de 54,71 m; deste 
segue até o ponto P12 definido pelas coordenadas E: 
572449,1010 m e  N: 8593139,7200 m,  com azimute 
de 133° ,29´ 09,13´´ e distância de 9,39 m; deste segue 
até o ponto P13 definido pelas coordenadas E: 
572455,1160 m e  N: 8593138,8960 m,  com azimute 
de 97° ,48´ 01,60´´ e distância de 6,07 m; deste segue 
até o ponto P14 definido pelas coordenadas E: 
572458,2280 m e  N: 8593144,1080 m,  com azimute 
de 30° ,50´ 26,65´´ e distância de 6,07 m; deste segue 
até o ponto P15 definido pelas coordenadas E: 
572457,4410 m e  N: 8593161,1410 m,  com azimute 
de 357° ,21´ 16,43´´ e distância de 17,05 m; deste 
segue até o ponto P16 definido pelas coordenadas E: 
572467,4430 m e  N: 8593161,4190 m,  com azimute 
de 88° ,24´ 28,46´´ e distância de 10,01 m; deste segue 
até o ponto P17 definido pelas coordenadas E: 
572467,8690 m e  N: 8593146,0830 m,  com azimute 
de 178° ,24´ 31,90´´ e distância de 15,34 m; deste 
segue até o ponto P18 definido pelas coordenadas E: 
572487,8800 m e  N: 8593146,0830 m,  com azimute 
de 90° ,00´ 00,00´´ e distância de 20,01 m; deste segue 
até o ponto P19 definido pelas coordenadas E: 
572487,4480 m e  N: 8593130,5480 m,  com azimute 
de 181° ,35´ 34,37´´ e distância de 15,54 m; deste 
segue até o ponto P20 definido pelas coordenadas E: 
572535,9890 m e  N: 8593115,5890 m,  com azimute 
de 107° ,07´ 40,29´´ e distância de 50,79 m; deste 
segue até o ponto P21 definido pelas coordenadas E: 
572570,6100 m e  N: 8593105,6240 m,  com azimute 
de 106° ,03´ 26,87´´ e distância de 36,03 m; deste 
segue até o ponto P22 definido pelas coordenadas E: 
572594,8910 m e  N: 8593105,4930 m,  com azimute 
de 90° ,18´ 32,82´´ e distância de 24,28 m; deste segue 
até o ponto P23 definido pelas coordenadas E: 
572595,2510 m e  N: 8593122,7340 m,  com azimute 
de 1° ,11´ 46,28´´ e distância de 17,24 m; deste segue 
até o ponto P24 definido pelas coordenadas E: 
572605,1880 m e  N: 8593122,5260 m,  com azimute 
de 91° ,11´ 56,88´´ e distância de 9,94 m; deste segue 
até o ponto P25 definido pelas coordenadas E: 
572604,9940 m e  N: 8593092,4240 m,  com azimute 
de 180° ,22´ 09,31´´ e distância de 30,10 m; deste 
segue até o ponto P26 definido pelas coordenadas E: 
572611,3540 m e  N: 8593090,3620 m,  com azimute 
de 107° ,57´ 48,28´´ e distância de 6,69 m; deste segue 
até o ponto P27 definido pelas coordenadas E: 
572615,8430 m e  N: 8593082,6980 m,  com azimute 
de 149° ,38´ 29,07´´ e distância de 8,88 m; deste segue 
até o ponto P28 definido pelas coordenadas E: 
572640,4960 m e  N: 8593082,6780 m,  com azimute 
de 90° ,02´ 47,33´´ e distância de 24,65 m; deste segue 
até o ponto P29 definido pelas coordenadas E: 
572640,4470 m e  N: 8593074,7040 m,  com azimute 
de 180° ,21´ 07,48´´ e distância de 7,97 m; deste segue 
até o ponto P30 definido pelas coordenadas E: 
572635,3750 m e  N: 8593073,4700 m,  com azimute 
de 256° ,19´ 32,92´´ e distância de 5,22 m; deste segue 
até o ponto P31 definido pelas coordenadas E: 

572631,6100 m e  N: 8593067,2030 m,  com azimute 
de 210° ,59´ 45,65´´ e distância de 7,31 m; deste segue 
até o ponto P32 definido pelas coordenadas E: 
572630,7370 m e  N: 8593059,8880 m,  com azimute 
de 186° ,48´ 20,55´´ e distância de 7,37 m; deste segue 
até o ponto P33 definido pelas coordenadas E: 
572724,9950 m e  N: 8593033,9340 m,  com azimute 
de 105° ,23´ 41,74´´ e distância de 97,77 m; deste 
segue até o ponto P34 definido pelas coordenadas E: 
572727,3330 m e  N: 8593038,3780 m,  com azimute 
de 27° ,44´ 56,31´´ e distância de 5,02 m; deste segue 
até o ponto P35 definido pelas coordenadas E: 
572727,4920 m e  N: 8593053,3670 m,  com azimute 
de 0° ,36´ 27,93´´ e distância de 14,99 m; deste segue 
até o ponto P36 definido pelas coordenadas E: 
572738,1550 m e  N: 8593053,2540 m,  com azimute 
de 90° ,36´ 25,79´´ e distância de 10,66 m; deste segue 
até o ponto P37 definido pelas coordenadas E: 
572738,7130 m e  N: 8593036,6570 m,  com azimute 
de 178° ,04´ 27,88´´ e distância de 16,61 m; deste 
segue até o ponto P38 definido pelas coordenadas E: 
572753,6780 m e  N: 8593045,5720 m,  com azimute 
de 59° ,13´ 00,32´´ e distância de 17,42 m; deste segue 
até o ponto P39 definido pelas coordenadas E: 
572782,5620 m e  N: 8593048,5020 m,  com azimute 
de 84° ,12´ 27,78´´ e distância de 29,03 m; deste segue 
até o ponto P40 definido pelas coordenadas E: 
572811,1350 m e  N: 8593062,5220 m,  com azimute 
de 63° ,51´ 50,61´´ e distância de 31,83 m; deste segue 
até o ponto P41 definido pelas coordenadas E: 
572812,6560 m e  N: 8593108,6410 m,  com azimute 
de 1° ,53´ 20,13´´ e distância de 46,14 m; deste segue 
até o ponto P42 definido pelas coordenadas E: 
572810,4240 m e  N: 8593113,2080 m,  com azimute 
de 333° ,57´ 14,96´´ e distância de 5,08 m; deste segue 
até o ponto P43 definido pelas coordenadas E: 
572807,0880 m e  N: 8593114,2830 m,  com azimute 
de 287° ,51´ 40,07´´ e distância de 3,50 m; deste segue 
até o ponto P44 definido pelas coordenadas E: 
572795,5380 m e  N: 8593114,2350 m,  com azimute 
de 269° ,45´ 42,80´´ e distância de 11,55 m; deste 
segue até o ponto P45 definido pelas coordenadas E: 
572795,6420 m e  N: 8593122,4960 m,  com azimute 
de 0° ,43´ 16,59´´ e distância de 8,26 m; deste segue 
até o ponto P46 definido pelas coordenadas E: 
572807,6930 m e  N: 8593122,5930 m,  com azimute 
de 89° ,32´ 19,78´´ e distância de 12,05 m; deste segue 
até o ponto P47 definido pelas coordenadas E: 
572811,8250 m e  N: 8593124,5140 m,  com azimute 
de 65° ,03´ 57,26´´ e distância de 4,56 m; deste segue 
até o ponto P48 definido pelas coordenadas E: 
572813,1480 m e  N: 8593127,9550 m,  com azimute 
de 21° ,01´ 50,94´´ e distância de 3,69 m; deste segue 
até o ponto P49 definido pelas coordenadas E: 
572813,7810 m e  N: 8593152,7780 m,  com azimute 
de 1° ,27´ 38,73´´ e distância de 24,83 m; deste segue 
até o ponto P50 definido pelas coordenadas E: 
572811,5940 m e  N: 8593157,3110 m,  com azimute 
de 334° ,14´ 40,05´´ e distância de 5,03 m; deste segue 
até o ponto P51 definido pelas coordenadas E: 
572808,3500 m e  N: 8593158,4200 m,  com azimute 
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de 288° ,52´ 24,97´´ e distância de 3,43 m; deste segue 
até o ponto P52 definido pelas coordenadas E: 
572795,1800 m e  N: 8593158,5860 m,  com azimute 
de 270° ,43´ 19,71´´ e distância de 13,17 m; deste 
segue até o ponto P53 definido pelas coordenadas E: 
572795,2840 m e  N: 8593166,8100 m,  com azimute 
de 0° ,43´ 28,27´´ e distância de 8,22 m; deste segue 
até o ponto P54 definido pelas coordenadas E: 
572810,6150 m e  N: 8593166,3740 m,  com azimute 
de 91° ,37´ 44,41´´ e distância de 15,34 m; deste segue 
até o ponto P55 definido pelas coordenadas E: 
572814,2150 m e  N: 8593169,7850 m,  com azimute 
de 46° ,32´ 39,07´´ e distância de 4,96 m; deste segue 
até o ponto P56 definido pelas coordenadas E: 
572815,2250 m e  N: 8593176,8990 m,  com azimute 
de 8° ,04´ 49,74´´ e distância de 7,19 m; deste segue 
até o ponto P57 definido pelas coordenadas E: 
572821,6500 m e  N: 8593185,0640 m,  com azimute 
de 38° ,11´ 56,55´´ e distância de 10,39 m; deste segue 
até o ponto P58 definido pelas coordenadas E: 
572831,6760 m e  N: 8593187,7840 m,  com azimute 
de 74° ,49´ 16,72´´ e distância de 10,39 m; deste segue 
até o ponto P59 definido pelas coordenadas E: 
572883,8660 m e  N: 8593184,9010 m,  com azimute 
de 93° ,09´ 42,60´´ e distância de 52,27 m; deste segue 
até o ponto P60 definido pelas coordenadas E: 
572932,1280 m e  N: 8593184,7700 m,  com azimute 
de 90° ,09´ 19,87´´ e distância de 48,26 m; deste segue 
até o ponto P61 definido pelas coordenadas E: 
572932,1010 m e  N: 8593174,9700 m,  com azimute 
de 180° ,09´ 28,28´´ e distância de 9,80 m; deste segue 
até o ponto P62 definido pelas coordenadas E: 
572905,0420 m e  N: 8593175,0430 m,  com azimute 
de 270° ,09´ 16,46´´ e distância de 27,06 m; deste 
segue até o ponto P63 definido pelas coordenadas E: 
572901,7660 m e  N: 8593173,9730 m,  com azimute 
de 251° ,54´ 43,34´´ e distância de 3,45 m; deste segue 
até o ponto P64 definido pelas coordenadas E: 
572899,5260 m e  N: 8593169,4370 m,  com azimute 
de 206° ,16´ 53,08´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P65 definido pelas coordenadas E: 
572900,7790 m e  N: 8593102,9970 m,  com azimute 
de 178° ,55´ 10,49´´ e distância de 66,45 m; deste 
segue até o ponto P66 definido pelas coordenadas E: 
572902,7660 m e  N: 8593098,8670 m,  com azimute 
de 154° ,18´ 25,74´´ e distância de 4,58 m; deste segue 
até o ponto P67 definido pelas coordenadas E: 
572907,1900 m e  N: 8593097,6740 m,  com azimute 
de 105° ,05´ 30,15´´ e distância de 4,58 m; deste segue 
até o ponto P68 definido pelas coordenadas E: 
572918,0480 m e  N: 8593099,4940 m,  com azimute 
de 80° ,29´ 04,68´´ e distância de 11,01 m; deste segue 
até o ponto P69 definido pelas coordenadas E: 
572919,1420 m e  N: 8593092,9460 m,  com azimute 
de 170° ,30´ 53,91´´ e distância de 6,64 m; deste segue 
até o ponto P70 definido pelas coordenadas E: 
572905,7100 m e  N: 8593090,7090 m,  com azimute 
de 260° ,32´ 40,54´´ e distância de 13,62 m; deste 
segue até o ponto P71 definido pelas coordenadas E: 
572901,1160 m e  N: 8593085,1780 m,  com azimute 
de 219° ,42´ 45,81´´ e distância de 7,19 m; deste segue 

até o ponto P72 definido pelas coordenadas E: 
572902,4870 m e  N: 8593031,4710 m,  com azimute 
de 178° ,32´ 15,74´´ e distância de 53,72 m; deste 
segue até o ponto P73 definido pelas coordenadas E: 
572904,9810 m e  N: 8593021,3950 m,  com azimute 
de 166° ,05´ 51,47´´ e distância de 10,38 m; deste 
segue até o ponto P74 definido pelas coordenadas E: 
572905,6380 m e  N: 8593015,2960 m,  com azimute 
de 173° ,51´ 05,98´´ e distância de 6,13 m; deste segue 
até o ponto P75 definido pelas coordenadas E: 
572911,5370 m e  N: 8592999,9100 m,  com azimute 
de 159° ,01´ 23,35´´ e distância de 16,48 m; deste 
segue até o ponto P76 definido pelas coordenadas E: 
572920,0060 m e  N: 8592985,7740 m,  com azimute 
de 149° ,04´ 25,72´´ e distância de 16,48 m; deste 
segue até o ponto P77 definido pelas coordenadas E: 
572933,3220 m e  N: 8592967,4020 m,  com azimute 
de 144° ,03´ 55,63´´ e distância de 22,69 m; deste 
segue até o ponto P78 definido pelas coordenadas E: 
572937,3200 m e  N: 8592962,3630 m,  com azimute 
de 141° ,34´ 16,02´´ e distância de 6,43 m; deste segue 
até o ponto P79 definido pelas coordenadas E: 
572941,6650 m e  N: 8592961,4900 m,  com azimute 
de 101° ,21´ 38,31´´ e distância de 4,43 m; deste segue 
até o ponto P80 definido pelas coordenadas E: 
572944,0860 m e  N: 8592962,7050 m,  com azimute 
de 63° ,20´ 59,33´´ e distância de 2,71 m; deste segue 
até o ponto P81 definido pelas coordenadas E: 
572946,8250 m e  N: 8592968,0710 m,  com azimute 
de 27° ,02´ 29,06´´ e distância de 6,02 m; deste segue 
até o ponto P82 definido pelas coordenadas E: 
572947,2940 m e  N: 8592992,0460 m,  com azimute 
de 1° ,07´ 14,45´´ e distância de 23,98 m; deste segue 
até o ponto P83 definido pelas coordenadas E: 
572954,9850 m e  N: 8592991,8570 m,  com azimute 
de 91° ,24´ 27,77´´ e distância de 7,69 m; deste segue 
até o ponto P84 definido pelas coordenadas E: 
572954,6410 m e  N: 8592968,5210 m,  com azimute 
de 180° ,50´ 40,36´´ e distância de 23,34 m; deste 
segue até o ponto P85 definido pelas coordenadas E: 
572954,1480 m e  N: 8592965,5490 m,  com azimute 
de 189° ,25´ 06,78´´ e distância de 3,01 m; deste segue 
até o ponto P86 definido pelas coordenadas E: 
572952,5540 m e  N: 8592961,3310 m,  com azimute 
de 200° ,42´ 06,45´´ e distância de 4,51 m; deste segue 
até o ponto P87 definido pelas coordenadas E: 
572950,1660 m e  N: 8592957,5090 m,  com azimute 
de 211° ,59´ 50,27´´ e distância de 4,51 m; deste segue 
até o ponto P88 definido pelas coordenadas E: 
572948,0990 m e  N: 8592955,3160 m,  com azimute 
de 223° ,18´ 20,99´´ e distância de 3,01 m; deste segue 
até o ponto P89 definido pelas coordenadas E: 
572946,4210 m e  N: 8592952,3450 m,  com azimute 
de 209° ,27´ 26,85´´ e distância de 3,41 m; deste segue 
até o ponto P90 definido pelas coordenadas E: 
572947,2390 m e  N: 8592948,2010 m,  com azimute 
de 168° ,50´ 01,39´´ e distância de 4,22 m; deste segue 
até o ponto P91 definido pelas coordenadas E: 
572950,2830 m e  N: 8592944,1570 m,  com azimute 
de 143° ,01´ 49,76´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P92 definido pelas coordenadas E: 
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572953,7590 m e  N: 8592940,4770 m,  com azimute 
de 136° ,37´ 58,51´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P93 definido pelas coordenadas E: 
572957,6280 m e  N: 8592937,2130 m,  com azimute 
de 130° ,09´ 07,00´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P94 definido pelas coordenadas E: 
572961,8410 m e  N: 8592934,4080 m,  com azimute 
de 123° ,39´ 19,91´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P95 definido pelas coordenadas E: 
572966,3400 m e  N: 8592932,0900 m,  com azimute 
de 117° ,15´ 31,26´´ e distância de 5,06 m; deste segue 
até o ponto P96 definido pelas coordenadas E: 
572982,4230 m e  N: 8592926,6940 m,  com azimute 
de 108° ,32´ 49,54´´ e distância de 16,96 m; deste 
segue até o ponto P97 definido pelas coordenadas E: 
573000,2340 m e  N: 8593030,9210 m,  com azimute 
de 9° ,41´ 50,68´´ e distância de 105,74 m; deste segue 
até o ponto P98 definido pelas coordenadas E: 
573063,4430 m e  N: 8593017,9440 m,  com azimute 
de 101° ,36´ 06,44´´ e distância de 64,53 m; deste 
segue até o ponto P99 definido pelas coordenadas E: 
573055,4900 m e  N: 8592945,5260 m,  com azimute 
de 186° ,16´ 01,75´´ e distância de 72,85 m; deste 
segue até o ponto P100 definido pelas coordenadas E: 
573039,8050 m e  N: 8592908,5050 m,  com azimute 
de 202° ,57´ 40,78´´ e distância de 40,21 m; deste 
segue até o ponto P101 definido pelas coordenadas E: 
573045,6630 m e  N: 8592906,6490 m,  com azimute 
de 107° ,34´ 47,47´´ e distância de 6,14 m; deste segue 
até o ponto P102 definido pelas coordenadas E: 
573050,5390 m e  N: 8592904,1490 m,  com azimute 
de 117° ,08´ 41,68´´ e distância de 5,48 m; deste segue 
até o ponto P103 definido pelas coordenadas E: 
573054,3280 m e  N: 8592900,1910 m,  com azimute 
de 136° ,14´ 58,93´´ e distância de 5,48 m; deste segue 
até o ponto P104 definido pelas coordenadas E: 
573056,6130 m e  N: 8592895,2110 m,  com azimute 
de 155° ,21´ 09,61´´ e distância de 5,48 m; deste segue 
até o ponto P105 definido pelas coordenadas E: 
573057,1410 m e  N: 8592889,7570 m,  com azimute 
de 174° ,28´ 13,60´´ e distância de 5,48 m; deste segue 
até o ponto P106 definido pelas coordenadas E: 
573042,9740 m e  N: 8592830,1030 m,  com azimute 
de 193° ,21´ 34,09´´ e distância de 61,31 m; deste 
segue até o ponto P107 definido pelas coordenadas E: 
573042,5730 m e  N: 8592825,6470 m,  com azimute 
de 185° ,08´ 32,12´´ e distância de 4,47 m; deste segue 
até o ponto P108 definido pelas coordenadas E: 
573043,1660 m e  N: 8592822,3400 m,  com azimute 
de 169° ,50´ 02,25´´ e distância de 3,36 m; deste segue 
até o ponto P109 definido pelas coordenadas E: 
573045,4840 m e  N: 8592817,6740 m,  com azimute 
de 153° ,34´ 56,97´´ e distância de 5,21 m; deste segue 
até o ponto P110 definido pelas coordenadas E: 
573094,1010 m e  N: 8592771,4910 m,  com azimute 
de 133° ,31´ 45,29´´ e distância de 67,06 m; deste 
segue até o ponto P111 definido pelas coordenadas E: 
573096,7790 m e  N: 8592771,0100 m,  com azimute 
de 100° ,10´ 56,71´´ e distância de 2,72 m; deste segue 
até o ponto P112 definido pelas coordenadas E: 
573099,3600 m e  N: 8592771,8700 m,  com azimute 

de 71° ,34´ 18,16´´ e distância de 2,72 m; deste segue 
até o ponto P113 definido pelas coordenadas E: 
573101,5840 m e  N: 8592774,6990 m,  com azimute 
de 38° ,10´ 20,74´´ e distância de 3,60 m; deste segue 
até o ponto P114 definido pelas coordenadas E: 
573101,8860 m e  N: 8592802,1640 m,  com azimute 
de 0° ,37´ 47,96´´ e distância de 27,47 m; deste segue 
até o ponto P115 definido pelas coordenadas E: 
573112,2720 m e  N: 8592802,1640 m,  com azimute 
de 90° ,00´ 00,00´´ e distância de 10,39 m; deste segue 
até o ponto P116 definido pelas coordenadas E: 
573112,2720 m e  N: 8592756,1330 m,  com azimute 
de 180° ,00´ 00,00´´ e distância de 46,03 m; deste 
segue até o ponto P117 definido pelas coordenadas E: 
573113,9800 m e  N: 8592752,1480 m,  com azimute 
de 156° ,47´ 58,83´´ e distância de 4,34 m; deste segue 
até o ponto P118 definido pelas coordenadas E: 
573154,1130 m e  N: 8592713,9400 m,  com azimute 
de 133° ,35´ 32,67´´ e distância de 55,41 m; deste 
segue até o ponto P119 definido pelas coordenadas E: 
573159,2790 m e  N: 8592712,1830 m,  com azimute 
de 108° ,47´ 00,96´´ e distância de 5,46 m; deste segue 
até o ponto P120 definido pelas coordenadas E: 
573163,2520 m e  N: 8592714,1090 m,  com azimute 
de 64° ,08´ 13,85´´ e distância de 4,42 m; deste segue 
até o ponto P121 definido pelas coordenadas E: 
573165,0790 m e  N: 8592718,1280 m,  com azimute 
de 24° ,26´ 45,97´´ e distância de 4,41 m; deste segue 
até o ponto P122 definido pelas coordenadas E: 
573166,1730 m e  N: 8592729,4340 m,  com azimute 
de 5° ,31´ 36,81´´ e distância de 11,36 m; deste segue 
até o ponto P123 definido pelas coordenadas E: 
573168,6030 m e  N: 8592734,8490 m,  com azimute 
de 24° ,10´ 05,96´´ e distância de 5,94 m; deste segue 
até o ponto P124 definido pelas coordenadas E: 
573171,5050 m e  N: 8592738,1680 m,  com azimute 
de 41° ,09´ 54,51´´ e distância de 4,41 m; deste segue 
até o ponto P125 definido pelas coordenadas E: 
573175,9320 m e  N: 8592740,8610 m,  com azimute 
de 58° ,41´ 14,36´´ e distância de 5,18 m; deste segue 
até o ponto P126 definido pelas coordenadas E: 
573183,3210 m e  N: 8592742,0120 m,  com azimute 
de 81° ,08´ 45,86´´ e distância de 7,48 m; deste segue 
até o ponto P127 definido pelas coordenadas E: 
573396,4310 m e  N: 8592690,3890 m,  com azimute 
de 103° ,37´ 00,59´´ e distância de 219,27 m; deste 
segue até o ponto P128 definido pelas coordenadas E: 
573401,5320 m e  N: 8592688,1990 m,  com azimute 
de 113° ,14´ 06,66´´ e distância de 5,55 m; deste segue 
até o ponto P129 definido pelas coordenadas E: 
573405,6150 m e  N: 8592684,4380 m,  com azimute 
de 132° ,38´ 57,48´´ e distância de 5,55 m; deste segue 
até o ponto P130 definido pelas coordenadas E: 
573408,2170 m e  N: 8592679,5340 m,  com azimute 
de 152° ,03´ 00,53´´ e distância de 5,55 m; deste segue 
até o ponto P131 definido pelas coordenadas E: 
573408,7500 m e  N: 8592671,2740 m,  com azimute 
de 176° ,18´ 28,60´´ e distância de 8,28 m; deste segue 
até o ponto P132 definido pelas coordenadas E: 
573403,3660 m e  N: 8592656,1560 m,  com azimute 
de 199° ,36´ 08,75´´ e distância de 16,05 m; deste 
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segue até o ponto P133 definido pelas coordenadas E: 
573403,0310 m e  N: 8592652,9140 m,  com azimute 
de 185° ,53´ 58,23´´ e distância de 3,26 m; deste segue 
até o ponto P134 definido pelas coordenadas E: 
573411,8920 m e  N: 8592644,6050 m,  com azimute 
de 133° ,09´ 31,06´´ e distância de 12,15 m; deste 
segue até o ponto P135 definido pelas coordenadas E: 
573465,7150 m e  N: 8592609,5740 m,  com azimute 
de 123° ,03´ 29,94´´ e distância de 64,22 m; deste 
segue até o ponto P136 definido pelas coordenadas E: 
573481,4290 m e  N: 8592599,1750 m,  com azimute 
de 123° ,29´ 42,93´´ e distância de 18,84 m; deste 
segue até o ponto P137 definido pelas coordenadas E: 
573494,6600 m e  N: 8592588,4140 m,  com azimute 
de 129° ,07´ 19,38´´ e distância de 17,05 m; deste 
segue até o ponto P138 definido pelas coordenadas E: 
573536,9360 m e  N: 8592551,8480 m,  com azimute 
de 130° ,51´ 27,65´´ e distância de 55,90 m; deste 
segue até o ponto P139 definido pelas coordenadas E: 
573556,2340 m e  N: 8592528,1900 m,  com azimute 
de 140° ,47´ 44,26´´ e distância de 30,53 m; deste 
segue até o ponto P140 definido pelas coordenadas E: 
573634,5580 m e  N: 8592423,7700 m,  com azimute 
de 143° ,07´ 36,99´´ e distância de 130,53 m; deste 
segue até o ponto P141 definido pelas coordenadas E: 
573670,3680 m e  N: 8592370,2790 m,  com azimute 
de 146° ,11´ 57,61´´ e distância de 64,37 m; deste 
segue até o ponto P142 definido pelas coordenadas E: 
573705,8850 m e  N: 8592312,3140 m,  com azimute 
de 148° ,30´ 10,34´´ e distância de 67,98 m; deste 
segue até o ponto P143 definido pelas coordenadas E: 
573730,6930 m e  N: 8592318,8810 m,  com azimute 
de 75° ,10´ 23,30´´ e distância de 25,66 m; deste segue 
até o ponto P144 definido pelas coordenadas E: 
573751,6230 m e  N: 8592303,8110 m,  com azimute 
de 125° ,45´ 16,59´´ e distância de 25,79 m; deste 
segue até o ponto P145 definido pelas coordenadas E: 
573780,6340 m e  N: 8592230,1130 m,  com azimute 
de 158° ,30´ 47,04´´ e distância de 79,20 m; deste 
segue até o ponto P146 definido pelas coordenadas E: 
573803,5290 m e  N: 8592171,9520 m,  com azimute 
de 158° ,30´ 46,75´´ e distância de 62,51 m; deste 
segue até o ponto P147 definido pelas coordenadas E: 
573821,9480 m e  N: 8592138,8820 m,  com azimute 
de 150° ,53´ 00,61´´ e distância de 37,85 m; deste 
segue até o ponto P148 definido pelas coordenadas E: 
573851,6680 m e  N: 8592130,0920 m,  com azimute 
de 106° ,28´ 34,08´´ e distância de 30,99 m; deste 
segue até o ponto P149 definido pelas coordenadas E: 
573877,2030 m e  N: 8592095,3480 m,  com azimute 
de 143° ,41´ 09,90´´ e distância de 43,12 m; deste 
segue até o ponto P150 definido pelas coordenadas E: 
573919,4810 m e  N: 8592073,1620 m,  com azimute 
de 117° ,41´ 20,04´´ e distância de 47,75 m; deste 
segue até o ponto P151 definido pelas coordenadas E: 
573950,8770 m e  N: 8592035,4880 m,  com azimute 
de 140° ,11´ 36,71´´ e distância de 49,04 m; deste 
segue até o ponto P152 definido pelas coordenadas E: 
574059,6470 m e  N: 8591957,0400 m,  com azimute 
de 125° ,48´ 00,75´´ e distância de 134,11 m; deste 
segue até o ponto P153 definido pelas coordenadas E: 

574114,5490 m e  N: 8591917,4430 m,  com azimute 
de 125° ,48´ 01,06´´ e distância de 67,69 m; deste 
segue até o ponto P154 definido pelas coordenadas E: 
574146,3630 m e  N: 8591870,5590 m,  com azimute 
de 145° ,50´ 25,53´´ e distância de 56,66 m; deste 
segue até o ponto P155 definido pelas coordenadas E: 
574207,4790 m e  N: 8591866,3730 m,  com azimute 
de 93° ,55´ 05,60´´ e distância de 61,26 m; deste segue 
até o ponto P156 definido pelas coordenadas E: 
574242,2230 m e  N: 8591899,8610 m,  com azimute 
de 46° ,03´ 16,45´´ e distância de 48,26 m; deste segue 
até o ponto P157 definido pelas coordenadas E: 
574292,8730 m e  N: 8591878,9310 m,  com azimute 
de 112° ,27´ 06,43´´ e distância de 54,80 m; deste 
segue até o ponto P158 definido pelas coordenadas E: 
574291,1990 m e  N: 8591824,5130 m,  com azimute 
de 181° ,45´ 43,09´´ e distância de 54,44 m; deste 
segue até o ponto P159 definido pelas coordenadas E: 
574272,3620 m e  N: 8591783,0720 m,  com azimute 
de 204° ,26´ 38,99´´ e distância de 45,52 m; deste 
segue até o ponto P160 definido pelas coordenadas E: 
574243,4780 m e  N: 8591760,8860 m,  com azimute 
de 232° ,28´ 18,78´´ e distância de 36,42 m; deste 
segue até o ponto P161 definido pelas coordenadas E: 
574239,2920 m e  N: 8591699,3520 m,  com azimute 
de 183° ,53´ 30,08´´ e distância de 61,68 m; deste 
segue até o ponto P162 definido pelas coordenadas E: 
574220,8740 m e  N: 8591654,5610 m,  com azimute 
de 202° ,21´ 08,64´´ e distância de 48,43 m; deste 
segue até o ponto P163 definido pelas coordenadas E: 
574182,7810 m e  N: 8591648,7010 m,  com azimute 
de 261° ,15´ 16,26´´ e distância de 38,54 m; deste 
segue até o ponto P164 definido pelas coordenadas E: 
574157,2470 m e  N: 8591701,8630 m,  com azimute 
de 334° ,20´ 41,17´´ e distância de 58,98 m; deste 
segue até o ponto P165 definido pelas coordenadas E: 
574153,4790 m e  N: 8591774,7000 m,  com azimute 
de 357° ,02´ 19,02´´ e distância de 72,93 m; deste 
segue até o ponto P166 definido pelas coordenadas E: 
574135,4790 m e  N: 8591789,7690 m,  com azimute 
de 309° ,56´ 05,81´´ e distância de 23,47 m; deste 
segue até o ponto P167 definido pelas coordenadas E: 
574107,4330 m e  N: 8591798,5600 m,  com azimute 
de 287° ,24´ 12,83´´ e distância de 29,39 m; deste 
segue até o ponto P168 definido pelas coordenadas E: 
574083,9920 m e  N: 8591840,0010 m,  com azimute 
de 330° ,30´ 19,57´´ e distância de 47,61 m; deste 
segue até o ponto P169 definido pelas coordenadas E: 
573963,9400 m e  N: 8591940,2360 m,  com azimute 
de 309° ,51´ 34,25´´ e distância de 156,40 m; deste 
segue até o ponto P170 definido pelas coordenadas E: 
573901,4140 m e  N: 8591993,2510 m,  com azimute 
de 310° ,17´ 39,08´´ e distância de 81,98 m; deste 
segue até o ponto P171 definido pelas coordenadas E: 
573887,6680 m e  N: 8592004,0930 m,  com azimute 
de 308° ,15´ 51,14´´ e distância de 17,51 m; deste 
segue até o ponto P172 definido pelas coordenadas E: 
573831,9940 m e  N: 8592041,3480 m,  com azimute 
de 303° ,47´ 20,35´´ e distância de 66,99 m; deste 
segue até o ponto P173 definido pelas coordenadas E: 
573812,7380 m e  N: 8592076,0920 m,  com azimute 
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de 331° ,00´ 13,23´´ e distância de 39,72 m; deste 
segue até o ponto P174 definido pelas coordenadas E: 
573783,4360 m e  N: 8592084,0460 m,  com azimute 
de 285° ,11´ 12,95´´ e distância de 30,36 m; deste 
segue até o ponto P175 definido pelas coordenadas E: 
573733,2040 m e  N: 8592173,6260 m,  com azimute 
de 330° ,43´ 06,47´´ e distância de 102,70 m; deste 
segue até o ponto P176 definido pelas coordenadas E: 
573713,9490 m e  N: 8592235,1610 m,  com azimute 
de 342° ,37´ 28,22´´ e distância de 64,48 m; deste 
segue até o ponto P177 definido pelas coordenadas E: 
573684,2280 m e  N: 8592227,6260 m,  com azimute 
de 255° ,46´ 25,89´´ e distância de 30,66 m; deste 
segue até o ponto P178 definido pelas coordenadas E: 
573663,9700 m e  N: 8592255,2020 m,  com azimute 
de 323° ,41´ 53,13´´ e distância de 34,22 m; deste 
segue até o ponto P179 definido pelas coordenadas E: 
573659,9260 m e  N: 8592256,4490 m,  com azimute 
de 287° ,08´ 15,25´´ e distância de 4,23 m; deste segue 
até o ponto P180 definido pelas coordenadas E: 
573609,4200 m e  N: 8592270,1190 m,  com azimute 
de 285° ,08´ 41,51´´ e distância de 52,32 m; deste 
segue até o ponto P181 definido pelas coordenadas E: 
573539,1490 m e  N: 8592297,2940 m,  com azimute 
de 291° ,08´ 32,43´´ e distância de 75,34 m; deste 
segue até o ponto P182 definido pelas coordenadas E: 
573493,4750 m e  N: 8592320,7130 m,  com azimute 
de 297° ,08´ 46,11´´ e distância de 51,33 m; deste 
segue até o ponto P183 definido pelas coordenadas E: 
573483,8330 m e  N: 8592326,7020 m,  com azimute 
de 301° ,50´ 45,36´´ e distância de 11,35 m; deste 
segue até o ponto P184 definido pelas coordenadas E: 
573473,0940 m e  N: 8592335,3400 m,  com azimute 
de 308° ,48´ 42,25´´ e distância de 13,78 m; deste 
segue até o ponto P185 definido pelas coordenadas E: 
573463,9390 m e  N: 8592344,7410 m,  com azimute 
de 315° ,45´ 34,33´´ e distância de 13,12 m; deste 
segue até o ponto P186 definido pelas coordenadas E: 
573454,8850 m e  N: 8592357,1400 m,  com azimute 
de 323° ,51´ 44,38´´ e distância de 15,35 m; deste 
segue até o ponto P187 definido pelas coordenadas E: 
573432,1990 m e  N: 8592393,3250 m,  com azimute 
de 327° ,54´ 52,40´´ e distância de 42,71 m; deste 
segue até o ponto P188 definido pelas coordenadas E: 
573418,3900 m e  N: 8592411,2080 m,  com azimute 
de 322° ,19´ 30,67´´ e distância de 22,59 m; deste 
segue até o ponto P189 definido pelas coordenadas E: 
573373,2540 m e  N: 8592457,8390 m,  com azimute 
de 315° ,56´ 00,02´´ e distância de 64,90 m; deste 
segue até o ponto P190 definido pelas coordenadas E: 
573370,8350 m e  N: 8592456,3880 m,  com azimute 
de 239° ,02´ 35,56´´ e distância de 2,82 m; deste segue 
até o ponto P191 definido pelas coordenadas E: 
573373,4370 m e  N: 8592435,0780 m,  com azimute 
de 173° ,02´ 18,65´´ e distância de 21,47 m; deste 
segue até o ponto P192 definido pelas coordenadas E: 
573364,6920 m e  N: 8592434,6260 m,  com azimute 
de 267° ,02´ 28,34´´ e distância de 8,76 m; deste segue 
até o ponto P193 definido pelas coordenadas E: 
573362,9280 m e  N: 8592451,0910 m,  com azimute 
de 353° ,53´ 05,51´´ e distância de 16,56 m; deste 

segue até o ponto P194 definido pelas coordenadas E: 
573359,3670 m e  N: 8592467,2620 m,  com azimute 
de 347° ,34´ 52,17´´ e distância de 16,56 m; deste 
segue até o ponto P195 definido pelas coordenadas E: 
573357,4390 m e  N: 8592470,1330 m,  com azimute 
de 326° ,07´ 00,99´´ e distância de 3,46 m; deste segue 
até o ponto P196 definido pelas coordenadas E: 
573344,4460 m e  N: 8592480,7240 m,  com azimute 
de 309° ,11´ 04,39´´ e distância de 16,76 m; deste 
segue até o ponto P197 definido pelas coordenadas E: 
573334,3150 m e  N: 8592490,4900 m,  com azimute 
de 313° ,56´ 56,60´´ e distância de 14,07 m; deste 
segue até o ponto P198 definido pelas coordenadas E: 
573332,4910 m e  N: 8592492,7740 m,  com azimute 
de 321° ,23´ 21,02´´ e distância de 2,92 m; deste segue 
até o ponto P199 definido pelas coordenadas E: 
573312,0920 m e  N: 8592499,2980 m,  com azimute 
de 287° ,44´ 07,06´´ e distância de 21,42 m; deste 
segue até o ponto P200 definido pelas coordenadas E: 
573223,5810 m e  N: 8592560,5700 m,  com azimute 
de 304° ,41´ 34,92´´ e distância de 107,65 m; deste 
segue até o ponto P201 definido pelas coordenadas E: 
573213,9160 m e  N: 8592563,0100 m,  com azimute 
de 284° ,10´ 07,24´´ e distância de 9,97 m; deste segue 
até o ponto P202 definido pelas coordenadas E: 
573207,2230 m e  N: 8592565,3570 m,  com azimute 
de 289° ,19´ 26,31´´ e distância de 7,09 m; deste segue 
até o ponto P203 definido pelas coordenadas E: 
573193,7770 m e  N: 8592571,0000 m,  com azimute 
de 292° ,46´ 00,32´´ e distância de 14,58 m; deste 
segue até o ponto P204 definido pelas coordenadas E: 
573188,7950 m e  N: 8592570,2230 m,  com azimute 
de 261° ,08´ 07,73´´ e distância de 5,04 m; deste segue 
até o ponto P205 definido pelas coordenadas E: 
573187,1200 m e  N: 8592568,2420 m,  com azimute 
de 220° ,12´ 56,19´´ e distância de 2,59 m; deste segue 
até o ponto P206 definido pelas coordenadas E: 
573177,8290 m e  N: 8592549,6760 m,  com azimute 
de 206° ,35´ 05,27´´ e distância de 20,76 m; deste 
segue até o ponto P207 definido pelas coordenadas E: 
573167,8190 m e  N: 8592554,9830 m,  com azimute 
de 297° ,55´ 52,27´´ e distância de 11,33 m; deste 
segue até o ponto P208 definido pelas coordenadas E: 
573174,1810 m e  N: 8592566,9820 m,  com azimute 
de 27° ,55´ 58,87´´ e distância de 13,58 m; deste segue 
até o ponto P209 definido pelas coordenadas E: 
573174,1810 m e  N: 8592570,6300 m,  com azimute 
de 0° ,00´ 00,00´´ e distância de 3,65 m; deste segue 
até o ponto P210 definido pelas coordenadas E: 
573173,4980 m e  N: 8592573,1390 m,  com azimute 
de 344° ,46´ 18,97´´ e distância de 2,60 m; deste segue 
até o ponto P211 definido pelas coordenadas E: 
573169,3660 m e  N: 8592575,0620 m,  com azimute 
de 294° ,57´ 24,82´´ e distância de 4,56 m; deste segue 
até o ponto P

ANEXO II

MAPAS
·  01/1 - Planta de Localização Zeis Rio Piaçaveira;
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DECRETO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Carta 
Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
  
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017 .
                                         

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipal ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município e a Carta 
Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4743/2009 que regulamenta o 
Estágio Probatório e demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à 
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

DECRETA

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supra citadas, aos servidores infra declinados, em 
virtude da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
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Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Jaqueline Aragão de Oliveira 63682 Técnica em Laboratório de Análise 01/09/14 16/11/17

02 Kézia Pereira da Silva Castro 63648 Técnica em Laboratório de Análise 1/9/2014 20/11/2017

03 Lívia Rejane da Silva Castro 63642 Enfermeira 01/09/14 10/10/17

04 Aline de Cerqueira Sacramento 63733 Pedagoga 07/10/14 22/11/17

05 Adriana Dantas Wanderley dos Santos 63732 Fonoaudióloga 08/10/14 24/11/17

06 Arismar Damasio Santos Oliveira 63392-4 Técnico em Informática 07/04/14 01/12/17

07 Jucilena Almeida Reis 63395-0 Técnica em Informática 7/4/2014 1/12/2017
Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01 Simone Evangelista Cardoso 63718 Auditor Interno 01/10/14 01/10/17

02 Vandira Cristina Silva Santos 63652 Auxiliar de Disciplina 28/08/14 11/10/17

03 Ana Ilza Oliveira dos Santos 63727 Auxiliar de Disciplina 22/09/14 22/09/17

04 Núbia Oliveira de Jesus 63405 Auxiliar de Disciplina 7/4/2014 11/8/2017

05 Leila dos Santos Machado 63673 Auxiliar de Disciplina 27/08/14 27/11/17

06 Sheila A. Costa Santos Soares 63705 Auxiliar de Disciplina 15/09/14 15/09/17

07 Adalgisa Bezerra de S. Marques 63481 Auxiliar de Disciplina 22/4/2014 2/7/2017

08 Jackson Luiz Lisboa 63476 Auxiliar de Disciplina 30/4/2014 30/8/2017

09 Rafaela Mendes de Barros 63530 Auxiliar de Disciplina 18/6/2014 18/6/2017

10 Maria Dilma de M. Silva 63361 Merendeira 18/02/14 23/05/17

11 Rosemeire Vitor F. Dos Santos 63705 Merendeira 15/9/2014 15/11/2017

12 Helenice Amorim de Lima 63054 Merendeira 26/09/13 26/09/16

13 Maria do Amparo de O. Ribeiro 63120 Merendeira 22/10/13 04/01/17

14 Antônia Ferreira dos Santos 63241 Merendeira 4/12/2013 4/2/2017

15 Zilnai Costa A. Souza 63141 Merendeira 21/10/2013 21/10/2016

16 Janio Cesar Vasconcelos S. Pinho 63473 Monitor de Informática 23/04/14 16/08/17

17 Leandro Nascimento de Santana 63368 Monitor de Informática 19/02/14 28/09/17

18 Zelina da Costa Santos 63075 Monitor de Informática 01/10/13 01/01/16

19 Ruan de Castro Severo 63296 Monitor de Informática 22/1/2014 22/2/2017

20 Agenor da Colônia Santana 63358 Porteiro 10/2/2014 25/3/2017



necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 08 DE DEZEMBRO DE 2017.                                                                            

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 12  DE DEZEMBRO  DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município,

Considerando o resultado do Concurso Público do edital 
n° 001/2013

Considerando a Decisão Judicial no Processo nº  
resolve:  0504458-12.2016.8.05.0039

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) em concurso público, abaixo relacionado, 
e que atenderam ao chamamento na forma do edital 
acima mencionado:

ENFERMEIRO

Nº.             Nome           Insc.            Clas.
01 MIRELE ALVES DE LIMA 
     CONCEIÇÃO                     82244138      30º

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  12  DE  DEZEMBRO DE 2017

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL  

REGINALDO PAIVA DE BARROS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

oRESOLUÇÃO N  529 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  532/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  05.236 / 2008 tendo como 
Contribuinte LOURDES SIMÕES DA SILVA, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Processo Administrativo, POR 
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
DE OFÍCIO E NO MÉRITO MANTER A DECISÃO 
PROFERIDA PELA JUNTA DE JULGAMENTO DE 
PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  530 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  524/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.110 / 2017 tendo como Contribuinte 
VERDIVAL FERREIRA SANTOS, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR CONSIDERAR 
SANEADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO 
MÉRITO DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.110 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  531 / 2017 

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  525/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.113 / 2017 tendo como Contribuinte 
ROSIMEIRE NOBRE ORNELLAS, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELA 

oPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N  03.113 / 
2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
15 de Dezembro de 2017 - Ano XV
Nº 829 - Pagina. 26 de 38

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



oRESOLUÇÃO N  532 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  526/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.114 / 2017 tendo como Contribuinte R. 
DOS SANTOS MINERAÇÃO, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR CONSIDERAR 
SANEADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO 
MÉRITO DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.114 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  533 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  531/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  06.802 / 2016 tendo como 
Contribuinte MAURINA AMBRÓSIO DOS SANTOS, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  534 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  532/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.115 / 2017 tendo como Contribuinte 
VISUAL ARMARINHO E PAPELARIA LTDA ME, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.115 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  535 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  533/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.116 / 2017 tendo como Contribuinte BIRA 
TRANSPORTES LTDA ME, DECIDIU, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em Votação 
UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue acostada 
aos autos deste Auto de Infração, POR CONSIDERAR 
SANEADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO 
MÉRITO DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.116 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  536 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  534/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.001 / 2017 tendo como Contribuinte VIAS 
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.001 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  537 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  451/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.014 / 2017 tendo como Contribuinte 
ROBERTO LIMA DOS SANTOS MUSCULAÇÃO, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.014 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7
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oRESOLUÇÃO N  538 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  452/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.081 / 2017 tendo como Contribuinte 
SALÃO DE BELEZA DAMASCENO LTDA, DECIDIU, 
na Sessão Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELA 

oPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N  03.081 / 
2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  539 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  453/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.090 / 2017 tendo como Contribuinte 
JEOVÁ GONÇALVES DE ABREU ME, DECIDIU, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 12/12/2017, em 
Votação UNÂNIME dos seus Conselheiros que segue 
acostada aos autos deste Auto de Infração, POR 
C O N S I D E R A R  S A N E A D O  O  P R O C E S S O  
ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO DECIDIR PELA 

oPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO N  03.090 / 
2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  540 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  519/2017 vinculado ao 

oProcesso Administrativo n  00.666 / 2017 tendo como 
Contribuinte FERREIRA MENDES CONSTRUTORA 
LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Processo Administrativo, POR CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO E NO 
MÉRITO MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELA 
JUNTA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  541 / 2017

 CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  520/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.046 / 2017 tendo como Contribuinte 
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.046 / 2017.  

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  542 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  521/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.047 / 2017 tendo como Contribuinte 
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO LTDA, DECIDIU, na Sessão Ordinária 
realizada no dia 12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos 
seus Conselheiros que segue acostada aos autos deste 
Auto de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 

oINFRAÇÃO N  03.047 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

oRESOLUÇÃO N  543 / 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES, nos 
oautos do RECURSO de n  522/2017 vinculado ao Auto de 

oInfração n  03.079 / 2017 tendo como Contribuinte 
CARLA E DAM CONFECÇÕES E CALÇADOS LTDA, 
DECIDIU, na Sessão Ordinária realizada no dia 
12/12/2017, em Votação UNÂNIME dos seus 
Conselheiros que segue acostada aos autos deste Auto 
de Infração, POR CONSIDERAR SANEADO O 
PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO MÉRITO 
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DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA DO AUTO DE 
oINFRAÇÃO N  03.079 / 2017.

Camaçari, ____ de ________________ de _______.

___________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda 

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes
Cadastro: 60.678-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 09/01/2018
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 571/2017
oAuto de Infração n : 02.435 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Intercement Brasil S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSR
Autuante: Luciano de Freitas Lopes

oRecurso n : 563/2017
oAuto de Infração n : 02.916 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Eco Brasil Comércio e Serviços de 
Materiais Recicláveis Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

oRecurso n : 566/2017
oAuto de Infração n : 02.932 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Nei de Sá Rafael
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Alex Vieira Alves

oRecurso n : 558/2017
oAuto de Infração n : 03.031 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Tuscany Perfurações Nordeste Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 560/2017
oAuto de Infração n : 03.103 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Auro Patrimonial Ltda 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 572/2017
oProcesso Administrativo n : 06.155 / 2013

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Joanita Carneiro Carvalho
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Baixa

oRecurso n : 573/2017
oProcesso Administrativo n : 20.023 / 2015

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Ione Araújo Sales
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Recadastramento Setor 99

oRecurso n : 574/2017
oProcesso Administrativo n : 00.011 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Marizélia Oliveira Mendonça
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Recadastramento Setor 99

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de 
Lucena

oRecurso n : 561/2017
oAuto de Infração n : 03.104 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Antonieta de Souza Moura ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 567/2017
oProcesso Administrativo n : 00.353 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Rosangela Fondado Representações
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão de Cálculos de Impostos e Taxas

oRecurso n : 568/2017
oProcesso Administrativo n : 00.757 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Márcia Maria Lisboa Carramenha
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Baixa de Débitos
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oRecurso n : 575/2017
oProcesso Administrativo n : 01.073 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Joaquim Barbosa dos Santos 
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Isenção de Impostos

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima

oRecurso n : 562/2017
oAuto de Infração n : 03.105 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Daniel Pires Barata ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 576/2017
oProcesso Administrativo n : 01.860 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Terezinha Santana de Oliveira Dias
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Atualização de Cadastro

oRecurso n : 577/2017
oProcesso Administrativo n : 02.422 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Renato Mottin
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão do Imóvel

oRecurso n : 578/2017
oProcesso Administrativo n : 02.770 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Victor Cerqueira Duarte
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Baixa de Débitos

Camaçari, 14 de Dezembro de 2017

____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 

com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 

1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 
oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 

CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 

da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 

comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 

para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 

relacionada:

Data: 10/01/2018

Horário: 10:30 H

Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 

Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 

Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 
oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 

42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos

Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 300/2017
oAuto de Infração n : 04900034130011100008355201636

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: IDEALCAR Locação de Veículos e 

Transportes Ltda EPP

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Simples Nacional

Autuante: Deives Sampaio Pires
oRecurso n : 301/2017

oAuto de Infração n : 04900034130011100008357201625

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: IDEALCAR Locação de Veículos e 

Transportes Ltda EPP

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Simples Nacional

Autuante: Deives Sampaio Pires

oRecurso n : 269/2017
oAuto de Infração n : 01.754 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Ana Patrícia Gois Pereira

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa

Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 559/2017
oAuto de Infração n : 03.061 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Ronivaldo Ferreira de Oliveira

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa

Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho

Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 

Guimarães
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oRecurso n : 565/2017
oAuto de Infração n : 03.111 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: L & F Suplementos Alimentares Ltda ME

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa

Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira 

oRecurso n : 579/2017
oProcesso Administrativo n : 03.561 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Miguel Abrão Fahiel Filho

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Consulta

oRecurso n : 580/2017
oProcesso Administrativo n : 03.764  / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Tiago Lacerda Cardoso Oliveira

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo

oRecurso n : 581/2017
oProcesso Administrativo n : 03.771  / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Arnoldo Celso Marques Guerra

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Baixa de Débitos

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias

Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de Lucena

oRecurso n : 289 /2017
oProcesso Administrativo n : 06.245 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Helenita Chaves Reis ME

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Impugnação ao Termo de Exclusão do Simples 

Nacional

oRecurso n : 285/2017
oProcesso Administrativo n : 00.094 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Ricardo Roberto Oliveira Leite

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Revisão de Cálculo de Impostos e Taxas

oRecurso n : 475/2017
oProcesso Administrativo n : 04.237 / 2015

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Rita de Cássia Silva Santos

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Alteração de Nome

oRecurso n : 476/2017
oProcesso Administrativo n : 02.139 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Prefeitura Municipal de Camaçari

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Cancelamento de Inscrição em Duplicidade

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira

Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 

Lima

oRecurso n : 564/2017
oAuto de Infração n : 03.129 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Gles Modas Confecções e Calçados Ltda

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa

Autuante: Luciano de Freitas Lopes

oRecurso n : 570/2017
oAuto de Infração n : 03.241 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Camaçari Comercial e Gráfica Ltda

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Penalidade Fixa

Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 582/2017
oProcesso Administrativo n : 04.137 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Fernanda Santos Bittencourt

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Cancelamento de Cobrança de Tributo
oRecurso n : 583/2017

oProcesso Administrativo n : 04.603 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais

Contribuinte: Flávio Carlos de Moraes Silveira

Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes

Assunto: Baixa de Débitos

Camaçari, 14 de Dezembro de 2017

____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICADO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 
1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 

oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 
CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 19/12/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oEmbargos n : 335/2017
oAuto de Infração n : 01.544 / 2016

Embargante: Procuradoria Geral do Município
Contribuinte: BR Partners Bahia Empreendimentos 
Imobiliários S/A
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: IPTU
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

oEmbargos n : 334/2017
oAuto de Infração n : 01.545 / 2016

Embargante: Procuradoria Geral do Município
Contribuinte: BR Partners Bahia Empreendimentos 
Imobiliários S/A
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: TRSD
Autuante: Tadeu José Mota Vieira

oRecurso n : 530/2017
oAuto de Infração n : 02.933 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Jailton dos Santos Silva Transportes ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 376/2017
oAuto de Infração n : 02.769 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: COOPERUNIÃO – Cooperativa União de 
Transportes
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Marcílio da Silva Meireles

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

oRecurso n : 535/2017
oProcesso Administrativo n : 22.265 / 2008

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Luís Paulo Alves Brotas
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Recadastramento Setor 99

oRecurso n : 541/2017
oAuto de Infração n : 03.003 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Vias Construções, Transportes, Comércio e 
Serviços Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 542/2017
oAuto de Infração n : 03.004 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Vias Construções, Transportes, Comércio e 
Serviços Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior

oRecurso n : 543/2017
oAuto de Infração n : 03.005 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Vias Construções, Transportes, Comércio e 
Serviços Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Aloísio Alves de Castro Júnior
Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de 
Lucena

oRecurso / Embargos n : 338/2017
oProcesso Administrativo n : 05.179 / 2017

Embargante: Coordenadoria de Cadastro Mobiliário
Contribuinte: Kika Conveniência Comércio Ltda ME
Embargado: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Impugnação ao Termo de Exclusão do Simples 
Nacional

oRecurso n : 536/2017
oProcesso Administrativo n : 15.578 / 2008

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Manuel Cruz Silva
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Recadastramento Setor 99

oRecurso n : 544/2017
oAuto de Infração n : 03.068 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Farmácia do Povo Ltda ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
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Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Renato Silva e Andrade

oRecurso n : 545/2017
oAuto de Infração n : 03.069 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Samuel Bodenstein Vorpagel ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima

oRecurso n : 537/2017
oProcesso Administrativo n : 02.824 / 2016

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Jilmara Souza Viana
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Revisão de Cálculos de Impostos e Taxas

oRecurso n : 546/2017
oAuto de Infração n : 03.071 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Luís Gomes Falcão ME
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 547/2017
oAuto de Infração n : 03.072 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: R A Renove Prestação de Serviços Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Valdomiro Santana de Oliveira

oRecurso n : 548/2017
oAuto de Infração n : 03.054 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: Concrete Ltda
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Penalidade Fixa
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Camaçari, 14 de Dezembro de 2017

____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - RETIFICADO

O Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes, 
com fundamento nos Artigos 5º, Inciso II, e 18, Parágrafo 

 

1º, do Regimento Interno deste Colegiado, aprovado pelo 
oDecreto Municipal n  2.182 de 22 de Maio de 1992, 

CONVOCA os Srs Conselheiros, o(s) Representante(s) 
da(s) Recorrente(s) e o(s) Autuante(s), para 
comparecerem a Sessão Ordinária, na data indicada, 
para Julgamento dos feitos constantes da pauta abaixo 
relacionada:

Data: 21/12/2017
Horário: 10:30 H
Local: Sala do Órgão Colegiado, Prédio da Secretaria 
Municipal da Fazenda – SEFAZ – 1º Pavimento, Centro 
Administrativo do Município de Camaçari/Ba, localizado 

oà Rua Francisco Drumond, s/n , Bairro: Centro, CEP: 
42.800-000 – Camaçari/Ba.

Presidente da Sessão: Sérgio Sílvio Santos Miranda

Conselheiro Titular: Sr. Nungi Santos e Santos
Conselheiro Suplente: Sr. Alex Vieira Alves

oRecurso n : 465/2017
oAuto de Infração n : 00.901 / 2015

Recorrente: EDZA Planejamento, Consultoria e 
Informática S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

oRecurso n : 466/2017
oAuto de Infração n : 00.902 / 2015

Recorrente: EDZA Planejamento, Consultoria e 
Informática S/A
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: ISSH
Autuante: Clívio Marcos Pinheiro Sady

Conselheiro Titular: Sr. Nelson Gabriel de Jesus Filho
Conselheira Suplente: Sra. Elizangela da Silva 
Guimarães

Conselheiro Titular: Sr. Rafael Platini Neves de Farias
Conselheira Suplente: Sra. Luciana Politano de Lucena

oRecurso n : 584/2017
oProcesso Administrativo n : 09.620 / 2017

Recorrente: Junta de Julgamento de Processos Fiscais
Contribuinte: ACEC – Associação Comercial e 
Empresarial de Camaçari – e Outros
Recorrido: Conselho Municipal de Contribuintes
Assunto: Impugnação ao Termo de Exclusão do Simples 
Nacional

Conselheiro Titular: Sr. Raimundo Nonato Sobreira
Conselheira Suplente: Sra. Rejane Alves dos Santos 
Lima

Camaçari, 14 de Dezembro de 2017 
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____________________________________________
Sérgio Sílvio Santos Miranda

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

____________________________________________
Edinalva Farias da Silva

Secretária do Conselho Municipal de Contribuintes

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2017                         
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017

Dispõe sobre regras especiais para VIRADA 
DE EXERCÍCIO nesta Municipalidade.

O SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que 
lhes competem e à luz do Código Tributário Municipal, Lei 

on  1.039/2009 e suas alterações posteriores.
CONSIDERANDO que o dia 29/12/2017 é feriado 
bancário, conforme normatização da FEBRABAN;
CONSIDERANDO que o dia 01/01/2018 é feriado 
nacional;

RESOLVE

Art. 1º. Os contribuintes, nos termos da legislação 
municipal, obrigados a emitir Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e e a escriturar os serviços prestados e 
tomados e que ainda não tenham acesso a estas 
funcionalidades, até o dia 28 de Dezembro de 2017 
deverão:
a) retirar senha de acesso ao sistema tributário;
b) solicitar credenciamento na Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica – NFS-e, para emissão a partir do mês de 
Janeiro de 2018.
Parágrafo Único. Estes serviços voltarão a normalidade 
a partir do dia 02/01/2018 às 09:00hs.

Art. 2° Os serviços on-line, constantes no site da SEFAZ, 
estarão indisponíveis no período de 28/12/2017 às 
14:00hs até 02/01/2018 às 09:00hs.

Art. 3° A emissão de guias, no ambiente do Sistema 
Tributário, estará indisponível no período de 29/12/2017 
às 14:00hs ao dia 02/01/2018 às 09:00hs.

Parágrafo Único. As guias de recolhimento 
eventualmente emitidas até o dia 28/12/2017 com 
aprazamento para o Exercício de 2018 deverão 
obrigatoriamente serem substituídas por novas guias 
devendo este procedimento ser realizado em uma das 
Centrais de Atendimento ou através de acesso ao 
ambiente do Sistema Tributário.

Art. 4º A emissão de NFS-e e escrituração dos serviços 
prestados e tomados manter-se-ão normais para os 
contribuintes devidamente habilitados até a data de 28 de 
Dezembro de 2017.

Art. 5º As adequações necessárias no Sistema Tributário 
odecorrentes das alterações da Lei n  1.039/2009 – 

Código Tributário Municipal – ocorridas no decorrer do 
Exercício de 2017, serão implementadas no período de 
23/12 a 28/12/2017 por cada Coordenação observadas 
as suas competências legais.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogando disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIAL DA 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 

NOVEMBRO DE 2017.

Camaçari, 30 de novembro de 2017

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA 
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº. 195/ 2017
DE 22 DE NOVEMBRO 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência 
que lhe foi delegada e pelo que confere a Lei 
Municipal nº 913/2008, de 03 de setembro de 2008, 
Decreto de 02 de janeiro de 2017, Resolução 
CEPRAM nº 4.327, de 31 de outubro de 2013, 
alterada pela Resolução CEPRAM nº 4.420, de 27 
de novembro de 2015, e Resolução CEPRAM nº 
4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, 
tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 01924.22.09.461.2017, de 09 de 
agosto de 2017, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 3 (anos) anos, à 
MASTER CLEAN COMERCIAL E INDUSTRIAL 
LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 12.396.088/0001-
91, com sede na Rua Flamboyants, s/n, lote 10, galpão 
01, Vila de Abrantes, Camaçari-BA, para funcionar 
com fabricação de produtos de limpeza e polimento, 
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numa área total de 650m², nas coordenadas UTM: 
578.964 e 858.0504 S, inserido na poligonal da Zona 
de Expansão Controlada – ZEC- 6 da Macrozona 
AB.ZU-1, nesse mesmo local e município, conforme 
Lei Municipal nº 866, de 11 de janeiro de 2008. Esta 
portaria está sendo concedida, mediante o 
cumprimento da legislação vigente e dos seguintes 
condicionantes: I - manter e atualizar os programas 
coletivos relacionados à saúde, higiene, segurança 
operacional para os trabalhadores, conforme o 
estabelecido nas normas regulamentadoras de 
segurança e saúde no trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego: a) manter em condições 
adequadas de funcionamento o Sistema de Proteção 
Contra Incêndio, NR - 23 do Ministério do Trabalho e 
Emprego; b) promover a utilização adequada dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI, NR - 06 
do Ministério do Trabalho e Emprego; c) cumprir os 
requisitos estabelecidos na NR- 11 do Ministério do 
Trabalho e Emprego relacionada à movimentação e 
armazenagem de materiais; II - promover 
periodicamente junto aos funcionários, a realização de 
programas de educação ambiental e de treinamento 
de segurança, quanto à aplicação do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólido – PGRS, do Plano 
de Educação Ambiental – PEA, do Plano de 
Emergência Ambiental PEA, do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, e 
apresentar à SEDUR, quando do requerimento de 
renovação desta l icença a documentação 
comprobatória, acompanhada dos resultados obtidos;
III – implantar sistema de coleta seletiva, com 
coletores no empreendimento. (Prazo: 60 dias); IV - 
manter nos materiais e substâncias empregados, 
manipulados ou transportados no local de trabalho, 
quando perigosos ou nocivos à saúde, rótulos com sua 
composição, recomendações de socorro imediato e o 
símbolo de perigo correspondente; V - acondicionar 
adequadamente os resíduos sólidos de origem 
doméstica, para serem coletados pela empresa 
responsável pela coleta dos resíduos; VI - 
acondicionar adequadamente e enviar para 
tratamento e/ou disposição os resíduos perigosos 
gerados em decorrência das operações, em 
instalação devidamente licenciada; VII – apresentar e 
disponibilizar informações FISPQ – Ficha de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos nos 
locais onde se manuseiam os produtos e manter a 
edição mais recente para conhecimento pelos 
funcionários. (Prazo: 60 dias); VIII - manter em seus 
arquivos documentação comprobatória de produtos 
movimentados, contemplando relação, quantidade, 
origem e destino, para fins de fiscalização; IX - para a 
gestão dos resíduos, priorizar a não geração, a 
redução, a reutilização e a reciclagem; X – as 
formulações prontas para o uso ou concentradas para 
posterior diluição ou outras manipulações, devem ser 
manipuladas em local adequado e por pessoal 
capacitado da empresa especializada antes de serem 
utilizadas para aplicação; XI - Os resíduos 

 

 

ocasionados pelo vazamento das embalagens, 
equipamentos de aplicação e outros procedimentos 
de manipulação deverão seguir as orientações do 
fabricante do produto e a destinação final deverá 
seguir as normas e legislações vigentes; XII - Os 
equipamentos de aplicação e seus componentes 
(regulação de vazão, lubrificação, etc), deverão ter 
manutenção periódica e preventiva de acordo com as 
orientações do fabricante e sempre que necessário. 
Todos os procedimentos deverão ter seus respectivos 
registros; XIII - atender aos parâmetros da PORTARIA 
Nº 184 de 22 de OUTUBRO de 2001 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; XV - é 
considerada infração ambiental passível de multa 
descumprir prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 
14.024 de 2012 e suas alterações; XV -  atender aos 
parâmetros urbanístico-ambientais vigentes e demais 
disposições contidas nas normas e regulamentos 
administrativos deste Município; XVI - manter a 
SEDUR atualizada quanto às alterações de consumo 
de água e energia elétrica, com a apresentação das 
cartas de viabilidades das concessionárias 
responsáveis; XII - comunicar imediatamente à 
SEDUR, quando da ocorrência de acidentes ou ação 
resultante das atividades desenvolvidas, que afete 
direta ou indiretamente o meio ambiente; XII - requerer 
previamente à SEDUR, a competente licença para 
alteração que venha a ocorrer no projeto ora 
licenciado, conforme Lei Municipal nº 913/2008, de 
03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou 
Municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como 
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E MEIO AMBIENTE
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EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

PORTARIA Nº. 196 / 2017
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no exercício da competência que 
lhe foi delegada e pelo o que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM nº 
4.420, de 27 de novembro de 2015, e Resolução 
CEPRAM nº 4.046 de 29 de janeiro de 2010, no que 
couber e, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 02686.22.09.461.2016, de 19 de 
setembro de 2016,

RESOLVE: 

Art. 1.º  -  Conceder LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA, válida pelo prazo de 03 (três) anos, ao 
interessado PORTAL DE ITAPUÃ COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA., inscrito no CNPJ sob nº 
03.067.694/0009-20, localizado na Estrada do Coco, BA-
099, Lote Paradiso Laguna, Arembepe, Distrito de 
Abrantes, Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 585.762 
E; 8585.298 S, para o funcionamento da atividade de 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veícu los automotores,  com capac idade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 60,00 m³, 
posto de lavagem de veículos e loja de conveniência, 
numa área total de 3.085,89 m², inserido na poligonal da 
Zona de Ocupação Consolidada – ZOCON2 da 
Macrozona Urbana de Vila de Abrantes AB-ZU.6, 
conforme Lei Municipal n° 866, de 11 de janeiro de 2008, 
e Lei Municipal n° 913, de 03 de setembro de 2008, nesse 
mesmo local e município, mediante o cumprimento da 
legislação vigente e dos seguintes condicionantes: I - 
operar as atividades do posto de combustível, conforme 
o disposto nas Normas Técnicas da ABNT; II - os 
equipamentos deverão ser certificados pelo INMETRO; 
III – manter em seus arquivos, à disposição da 
fiscalização, documentação comprobatória da 
certificação do INMETRO; IV - operar adequadamente 
caixas separadoras de água e óleo; V- encaminhar o 
esgoto doméstico para a fossa séptica; VI- armazenar o 
óleo queimado em tanque subterrâneo estanque ou em 
recipiente disposto em área pavimentada e coberta e 
posteriormente, encaminhá-lo para empresa de refino 
licenciada, conforme estabelecido na Resolução 
CONAMA N° 362/05; VII- o óleo retido e coletado 
periodicamente deverá ser enviado para re-refino por 
empresas com Licença Ambiental e credenciadas pela 
ANP; VIII - Na área de lavagem, o piso deve ser 
impermeável, com canaletas direcionando para o 
sistema de Separação de Água e Óleo – SAO; IX-
Apresentar no prazo de 120 (cento e vinte) dias: Laudos 

  

dos testes de estanqueidade dos tanques subterrâneos 
existentes, inclusive tanques de óleo usado, Os laudos 
deverão estar em conformidade com a NBR 13.784 da 
ABNT;  X - Apresentar no prazo de trinta dias: a) os 
resultados das análises laboratoriais, para os parâmetros 
BTEX, PAHs, TPH, VOC's e óleos e graxas, na água e no 
solo, informando o nível de água nos poços amostrados e 
apresentando os laudos assinados por profissional 
habilitado; b) os esultados das análises de 
caracterização dos efluentes destinados à caixa 
separadora água/óleo, conforme condicionante da 
Portaria SEDUR n° 113/2013; XI - armazenar os resíduos 
sólidos, isentos de óleo ou produtos químicos, em 
recipientes fechados, em área coberta, encaminhando-
os para coleta do serviço de limpeza pública municipal, 
sendo proibida a queima ou disposição aleatória; XII – 
Implantar, no prazo de 120 (cento e vinte dias), canaletas 
na área de descarga, devendo ser coletado 
periodicamente o óleo devidamente acondicionado e 
fazer manutenção periodicamente nas canaletas; XIII - 
promover previamente ao descarte ou reutilização das 
embalagens de lubrificantes, o completo escoamento 
dos resíduos, através de perfuração e amassamento, 
impossibilitando a sua reutilização, conforme normas 
ABNT NBR 12235 e NBR 11174; XIV - fornecer e 
fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de 
proteção individual - EPI, aos funcionários, conforme 
Norma Regulamentadora - NR Nº 006/78, do Ministério 
do Trabalho; XV- manter atualizado e em local visível de 
fácil acesso, os relatórios de manutenção preventiva dos 
equipamentos, inspeção da integridade física e 
estanqueidade de armazenamento e o plano de 
contingência para situações de perigo e emergências; 
XVI -  manter em condições adequadas de 
funcionamento, os equipamentos e sistemas de 
de tecção  e  p ro teção  con t ra  vazamen tos ,  
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações, de acordo com as Normas Técnicas da 
ABNT; XVII - informar imediatamente à CLA/SEDUR, 
quando da ocorrência de vazamentos, promovendo a 
remedição de toda a área contaminada; XVIII - realizar 
apenas descarga selada, nas operações de 
transferência de combustíveis dos caminhões para os 
tanques subterrâneos, mantendo as câmaras de 
contenção permanentemente limpas e secas, 
bombeando imediatamente para os tanques o 
combustível que eventualmente derramar quando do 
descarregamento; XIX - manter a SEDUR atualizada 
quanto às alterações de consumo de água e energia 
elétrica, com a apresentação das cartas de viabilidades 
das concessionárias responsáveis; XX - dispor cópia do 
Plano de Emergência, em local visível e de fácil acesso, 
para fins de fiscalização e no caso de situação de risco; 
XXI - realizar treinamento específico com os 
funcionários, para procedimentos em caso de situações 
emergenciais; XXII - apresentar outorga, emitida pelo 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA 
do Estado da Bahia, em caso de: utilização de poços ou 
fontes naturais; lançamento de efluente em corpo hídrico; 
construção de estruturas ou realização de obras em 
mananciais. Prazo: 120 dias; XXIII - é considerada 
infração ambiental passível de multa descumprir 
prazos para o atendimento de condicionantes, 
conforme Decreto Estadual n° 14.024 de 2012 e suas 

  r
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alterações; XXIV- requerer previamente à SEDUR a 
competente licença, no caso de alteração do projeto 
apresentado.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, cabendo ao 
interessado obter a Anuência e/ou Autorização das 
outras instâncias no âmbito federal, estadual ou 
municipal, quando couber, para que a mesma alcance 
seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como, cópias 
dos documentos relativos ao cumprimento dos 
condicionantes acima citados, sejam mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR e aos demais 
órgãos do Sistema Municipal de Meio Ambiente – 
SISMUMA.

Art. 4.º Esta Licença entrará em vigor na data de 
sua publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMAÇARI, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

JULIANA FRANCA PAES 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

EPAMINONDA DALTRO
COORDENADOR DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

EXTRATO DA ATA DA 33º SESSÃO 
ORDINARIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS DE INFRAÇOES – JARI

 
A Presidente da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - JARI do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de transito 
interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 33º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 01 de 

novembro de 2017, as 12:00 horas, Avenida do 
Contorno, Centro Administrativo, Camaçari-Bahia. 
CEP: 42800-000, neste Município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, 
para proceder os julgamentos ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de transito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor recurso em 
2º Instancia junto ao Conselho Estadual de Transito – 
CETRAN/BA, observando o que dispõe os artigos 288 e 
289 do Código de Transito Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo

Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 34º SESSÃO 
ORDINARIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS DE INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - JARI do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber o resultado dos 
julgamentos dos recursos de infrações de transito 
interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 34º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 07 de 
novembro de 2017, as 12:00 horas, Avenida do 
Contorno, Centro Administrativo, Camaçari-Bahia. 
CEP: 42800-000, neste Município, onde se 
reuniram em sessão pública, os membros da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, 
para proceder os julgamentos ao julgamento dos 
processos de recursos de infrações de transito 
relacionados abaixo:
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Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual 
de Transito – CETRAN/BA, observando o que 
dispõe os artigos 288 e 289 do Código de Transito 
Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo

Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 35º SESSÃO 
ORDINARIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE RECURSOS DE INFRAÇOES – JARI

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
transito interpostos em novembro de 2017.

Extrato da Ata da 35º Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizada no dia 09 de novembro 
de 2017, as 12:00 horas, Avenida do Contorno, Centro 
Administrativo, Camaçari-Bahia. CEP: 42800-000, neste 
Município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos ao 
julgamento dos processos de recursos de infrações de 
transito relacionados abaixo:
 

Informamos ainda, que V. Sa poderá interpor 
recurso em 2º Instancia junto ao Conselho Estadual 
de Transito – CETRAN/BA, observando o que 
dispõe os artigos 288 e 289 do Código de Transito 
Brasileiro.

Marina dos Santos Rabelo

Presidente da JARI

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO 
Nº. 095/2016 E TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO 
Nº 095/2016-1. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:EMPRESA CTA 
EMPREENDIMENTOS LTDA E NORRAU - 
CONTRUÇÕES  TRANSPORTES E LOCAÇÕES 
LTDA ME. DO OBJETO: Rescindir, amigavelmente, 
o Contrato nº. 095/2016-1; DA QUITAÇÃO DE 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: O Município, a 
Contratada e a Subcontratada somente 
responderão por direitos e concretizados até a data 
da rescisão contratual, declarando-se, doravante, 
mutuamente satisfeitas e quitadas quanto a 
quaisquer ônus decorrentes da formalização do 
instrumento rescindido. INEXISTÊNCIA DE 
PENALIDADES: O Município, a Contratada e a 
Subcontratada convencionam, ainda, que a 
presente rescisão é pactuada sem a incidência de 
multas ou quaisquer tipos de penalidade.  DA 
ASSINATURA: 04/12/2017. ANTÔNIO ELINALDO  
ARAUJO DA SILVA. 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
15 de Dezembro de 2017 - Ano XV
Nº 829 - Pagina. 38 de 38

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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