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PORTARIA N° 144/2021
DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação de Amembramento de 
02 (duas) áreas designadas pela área 
remanescente da propriedade rural denominada 
Fazenda GENIPABU com 809.813,14 m² e área 
de terra desmembrada da Fazenda GENIPABU 
com  305.896,93m², localizada na Estrada do 
Coco, km 39,  Distrito de Monte Gordo, neste 
Município de Camaçari, para totalizar uma nova 
área com 1.115.710,07 m², na forma que indica:

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01042.22.09.340.2021, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE
 

Art. 1° - Aprovar o Amembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pela área remanescente da propriedade rural 
denominada Fazenda GENIPABU, sendo a referida área 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício 
sob. Matrícula de nº 24.556, com Inscrição Municipal sob. 
n° 0000112630 e uma área registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis 1º Ofício sob. Matrícula de nº 9.063, 
com Inscrição Municipal sob. n°0000105904, neste 
Município de Camaçari, para totalizar uma nova área com 
1.115.710,07 m²

Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 
p r o p r i e d a d e  d a  e m p r e s a  M E L I Á  B R A S I L  
ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL LTDA, 
representada pela sua procuradora substabelecida, Thais 
Helena Versutti dos Santos, brasileira, casada, arquiteta e 
urbanista, portadora da Cédula de Identidade nº 
47760954-5 SSP/SP e do CPF/MF de nº 407.108.398-04, 
conforme Subestabelecimento de Procuração, datada de 
31 de maio de 2021, oriundo da Procuração lavrada no 13º 
Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, Estado de 
São Paulo, em 28 de março de 2019, páginas 71/74, livro 
nº 5110, e substabelecimento datado de 10 de abril de 
2020.

DECRETO Nº 7612/2021
DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 

Aprova a implantação do Projeto 
Urbanístico do LOTEAMENTO 
ALPHAVILLE GUARAJUBA - FASE 
2 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e de acordo 

com as informações constantes no Processo 

Administrativo nº 00553.22.09.061.2021,

DECRETA

Art. 1º. Fica aprovado o Projeto Urbanístico do 

"Loteamento Alphaville Guarajuba -Fase 2" situado  na 

Rodovia BA-099 - Estrada do Coco, km 39, Distrito de 

Monte Gordo, Camaçari – BA , com área total de 

1.115.710,07 m² (um milhão, cento e quinze, setecentos e 

dez metros e sete decímetros quadrados).                                                          

Art. 2º. Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos 

de projetos são objeto do Termo de Acordo e 

Compromisso firmado entre o Município de Camaçari e a 

Proprietária do imóvel, a Meliá Brasil Empreendimento 

Alphaville Guarajuba Fase 2 SPE LTDA, devidamente 

publicado no Diário Oficial nº 1745, em 08 de Setembro  

de 2021.                                

Art. 3º. Este Decreto tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para fins de registro no Cartório Imobiliário, 
sob pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

DECRETO
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Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

Área sob. matrícula de nº 24.556

Partindo do marco P-45, situado no limite com a Rodovia 
BA 099 e o Condomínio Genipabu Club House (Matrícula 
nº 23.829), definido pela coordenada geográfica de 
Latitude 12°39'52.529” Sul e Longitude 38° 5'35.498” 
Oeste, Datum SIRGAS 2000 e pela coordenada plana 
UTM 8.599.784,524 m Norte e 598469,422 m Leste, 
referida ao meridiano central 39° WGr segue-se, 
confrontando neste trecho com Cond. Genipabu Club 
House (Matrícula nº 23.829), com distância de 25.14m e 
azimute plano de 123°10'50", chega-se ao marco P-46, 
de coordenada plana UTM 8599770.76m Norte e 
598490.46m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 29.92m e azimute 
plano de 123°31'22", chega-se ao marco P-47, de 
coordenada plana UTM 8599754.24m Norte e 
598515.40m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 170.02m e azimute 
plano de 123°06'55", chega-se ao marco P-48, de 
coordenada plana UTM 8599661.36m Norte e 
598657.81m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Lagoa de Guarajuba, seguindo com distância de 
385.43m e azimute plano de 123°26'15", chega-se ao 
marco P-49, de coordenada plana UTM 8599448.97m 
Norte e 598979.45m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula 
nº 17.952), seguindo com distância de 45.74m e azimute 
plano de 123°29'54", chega-se ao marco P-50, de 
coordenada plana UTM 8599423.73m Norte e 
599017.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 61.00m e azimute 
plano de 123°13'11", chega-se ao marco P-51, de 
coordenada plana UTM 8599390.31m Norte e 
599068.62m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 15.49m e azimute 
plano de 123°11'33", chega-se ao marco P-52, de 
coordenada plana UTM 8599381.83m Norte e 
599081.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.77m e azimute 
plano de 123°25'14", chega-se ao marco P-53, de 
coordenada plana UTM 8599380.85m Norte e 
599083.06m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.00m e azimute 
plano de 128°07'18", chega-se ao marco P-54, de 
coordenada plana UTM 8599380.24m Norte e 
599083.85m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 20.31m e azimute 
plano de 123°42'57", chega-se ao marco P-55, de 
coordenada plana UTM 8599368.96m Norte e 
599100.74m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 35.33m e azimute plano de 

123°21'02", chega-se ao marco P-56, de coordenada 
plana UTM 8599349.54m Norte e 599130.26m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
46.32m e azimute plano de 123°19'35", chega-se ao 
marco P-57, de coordenada plana UTM 8599324.09m 
Norte e 599168.96m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 99.61m e azimute 
plano de 123°24'09", chega-se ao marco P-58, de 
coordenada plana UTM 8599269.25m Norte e 
599252.12m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 32.43m e azimute plano de 
122°39'53", chega-se ao marco P-59, de coordenada 
plana UTM 8599251.75m Norte e 599279.41m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
49.40m e azimute plano de 123°19'09", chega-se ao 
marco P-60, de coordenada plana UTM 8599224.62m 
Norte e 599320.70m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 8.31m e azimute 
plano de 123°08'45", chega-se ao marco P-1, de 
coordenada plana UTM 8599220.07m Norte e 
599327.65m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
36.75m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-2, de coordenada plana UTM 8599192.99m 
Norte e 599302.81m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
50.82m e azimute plano de 221°48'32", chega-se ao 
marco P-3, de coordenada plana UTM 8599155.11m 
Norte e 599268.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
50.82m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-4, de coordenada plana UTM 8599116.38m 
Norte e 599236.02m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
147.12m e azimute plano de 219°38'19", chega-se ao 
marco P-5, de coordenada plana UTM 8599003.09m 
Norte e 599142.17m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 16.38m e raio de R57.87m, chega-se ao 
marco P-6, de coordenada plana UTM 8598989.61m 
Norte e 599132.95m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 
6.558), seguindo com distância de 414.69m e azimute 
plano de 303°13'41", chega-se ao marco P-7, de 
coordenada plana UTM 8599216.85m Norte e 
598786.07m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), 
seguindo com distância de 351.48m e azimute plano de 
211°36'45", chega-se ao marco P-8, de coordenada 
plana UTM 8598917.52m Norte e 598601.83m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Luiz Paulo 
Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), seguindo com 
distância de 420.71m e azimute plano de 123°14'4", 
chega-se ao marco P-9, de coordenada plana UTM 
8598686.95m Norte e 598953.72m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 78.88m e raio 
de R4277.48m, chega-se ao marco P-10, de coordenada 
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plana UTM 8598643.85m Norte e 598887.66m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 88.67m e raio 
de R321.93m, chega-se ao marco P-11, de coordenada 
plana UTM 8598585.55m Norte e 598821.23m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 168.02m e raio 
de R627247.25m, chega-se ao marco P-12, de 
coordenada plana UTM 8598458.42m Norte e 
598711.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 22.88m e raio de R155.45m, chega-se ao 
marco P-13, de coordenada plana UTM 8598643.85m 
Norte e 598887.66m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 2 SPE Ltda (Matrícula nº 9.063), 
seguindo com distância de 981.69m e azimute plano de 
309°56'15", chega-se ao marco P-42, de coordenada 
plana UTM 8599072.46m Norte e 597942.50m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 495.50m 
e azimute plano de 36°27'25", chega-se ao marco P-43, 
de coordenada plana UTM 8599471.00m Norte e 
598236.93m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Domínio da Rodovia BA 099, seguindo 
com distância de 13.26m e azimute plano de 36°12'25", 
chega-se ao marco P-44, de coordenada plana UTM 
8599481.70m Norte e 598244.77m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 099, seguindo com distância de 377.36m e 
azimute plano de 36°34'14", chega-se ao marco P-45, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Área sob. matrícula de nº  9.063

Partindo do marco P-40, situado no limite com a Rodovia 
BA 099 e Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 1 SPE Eireli (Matrícula nº 44.779), 
definido pela coordenada geográfica de Latitude 
12°40'23.360” Sul e Longitude 38° 5'58.497” Oeste, 
Datum SIRGAS 2000 e pela coordenada plana UTM 
8.598.790,71 m Norte e 597.733,69 m Leste, referida ao 
meridiano central 39° WGr; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Domínio da Rodovia BA 099, 
seguindo com distância de 64,22m e azimute plano de 
36°44'45", chega-se ao marco P-41, de coordenada 
plana UTM 8598842,17m Norte e 597772,11m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 286,48m 
e azimute plano de 36°29'48", chega-se ao marco P-42, 
de coordenada plana UTM 8599072,46m Norte e 
597942,50m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 2 SPE Ltda (Matrícula nº 24.556), 
seguindo com distância de 981,69m e azimute plano de 
129°56'15", chega-se ao marco P-21, de coordenada 
plana UTM 8598442.27m Norte e 598695.20m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 72,82m e raio 
de 155,45m, chega-se ao marco P-22, de coordenada 
plana UTM 8598409.14m Norte e 598631.09m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 103,75m e raio 

de 470567,32m, chega-se ao marco P-23, de 
coordenada plana UTM 8598384.20m Norte e 
598530.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 173,71m e raio de 333,48m, chega-se ao 
marco P-24, de coordenada plana UTM 8598301.36m 
Norte e 598379.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 35,24m e raio de 531474,60m, chega-
se ao marco P-25, de coordenada plana UTM 
8598276.99m Norte e 598354.48m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Meliá Brasil 
Empreendimento Alphaville Guarajuba Fase 1 Spe 
Eireli (Matrícula nº 44.779), seguindo com distância de 
805,79m e azimute plano de 309°36'31", chega-se ao 
marco P-40, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 3° - A área resultante do Amembramento ficará assim 
descrita e caracterizada:
 

ÁREA UNIFICADA

Partindo do marco P-45, situado no limite com a BA 099 e 
o Condomínio Genipabu Club House, definido pela 
coordenada geográfica de Latitude 12°39'52.529” Sul e 
Longitude 38° 5'35.498” Oeste, Datum SIRGAS 2000 e 
pela coordenada plana UTM 8.599.784,524 m Norte e 
598469,422 m Leste, referida ao meridiano central 39° 
WGr segue-se, confrontando neste trecho com Cond. 
Genipabu Club House (Matrícula nº 23.829), com 
distância de 25.14m e azimute plano de 123°10'50", 
chega-se ao marco P-46, de coordenada plana UTM 
8599770.76m Norte e 598490.46m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Cond. Genipabu Club 
House (Matrícula nº 23.829), seguindo com distância de 
29.92m e azimute plano de 123°31'22", chega-se ao 
marco P-47, de coordenada plana UTM 8599754.24m 
Norte e 598515.40m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Club House (Matrícula nº 
23.829), seguindo com distância de 170.02m e azimute 
plano de 123°06'55", chega-se ao marco P-48, de 
coordenada plana UTM 8599661.36m Norte e 
598657.81m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Lagoa de Guarajuba, seguindo com distância de 
385.43m e azimute plano de 123°26'15", chega-se ao 
marco P-49, de coordenada plana UTM 8599448.97m 
Norte e 598979.45m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula 
nº 17.952), seguindo com distância de 45.74m e azimute 
plano de 123°29'54", chega-se ao marco P-50, de 
coordenada plana UTM 8599423.73m Norte e 
599017.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 61.00m e azimute 
plano de 123°13'11", chega-se ao marco P-51, de 
coordenada plana UTM 8599390.31m Norte e 
599068.62m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 15.49m e azimute 
plano de 123°11'33", chega-se ao marco P-52, de 
coordenada plana UTM 8599381.83m Norte e 
599081.59m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
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17.952), seguindo com distância de 1.77m e azimute 
plano de 123°25'14", chega-se ao marco P-53, de 
coordenada plana UTM 8599380.85m Norte e 
599083.06m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 1.00m e azimute 
plano de 128°07'18", chega-se ao marco P-54, de 
coordenada plana UTM 8599380.24m Norte e 
599083.85m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Genipabu Summer Place (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 20.31m e azimute 
plano de 123°42'57", chega-se ao marco P-55, de 
coordenada plana UTM 8599368.96m Norte e 
599100.74m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 35.33m e azimute plano de 
123°21'02", chega-se ao marco P-56, de coordenada 
plana UTM 8599349.54m Norte e 599130.26m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
46.32m e azimute plano de 123°19'35", chega-se ao 
marco P-57, de coordenada plana UTM 8599324.09m 
Norte e 599168.96m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 99.61m e azimute 
plano de 123°24'09", chega-se ao marco P-58, de 
coordenada plana UTM 8599269.25m Norte e 
599252.12m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 17.952), 
seguindo com distância de 32.43m e azimute plano de 
122°39'53", chega-se ao marco P-59, de coordenada 
plana UTM 8599251.75m Norte e 599279.41m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Cond. Paraíso Do 
Mar (Matrícula nº 17.952), seguindo com distância de 
49.40m e azimute plano de 123°19'09", chega-se ao 
marco P-60, de coordenada plana UTM 8599224.62m 
Norte e 599320.70m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Cond. Paraíso Do Mar (Matrícula nº 
17.952), seguindo com distância de 8.31m e azimute 
plano de 123°08'45", chega-se ao marco P-1, de 
coordenada plana UTM 8599220.07m Norte e 
599327.65m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, seguindo com distância de 
36.75m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-2, de coordenada plana UTM 8599192.99m 
Norte e 599302.81m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 221°48'32", chega-se ao 
marco P-3, de coordenada plana UTM 8599155.11m 
Norte e 599268.93m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 50.82m e azimute plano de 222°31'59", chega-se ao 
marco P-4, de coordenada plana UTM 8599116.38m 
Norte e 599236.02m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, seguindo com distância 
de 147.12m e azimute plano de 219°38'19", chega-se ao 
marco P-5, de coordenada plana UTM 8599003.09m 
Norte e 599142.17m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 16.38m e raio de R57.87m, chega-se ao 
marco P-6, de coordenada plana UTM 8598989.61m 
Norte e 599132.95m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 
6.558), seguindo com distância de 414.69m e azimute 

plano de 303°13'41", chega-se ao marco P-7, de 
coordenada plana UTM 8599216.85m Norte e 
598786.07m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Luiz Paulo Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), 
seguindo com distância de 351.48m e azimute plano de 
211°36'45", chega-se ao marco P-8, de coordenada 
plana UTM 8598917.52m Norte e 598601.83m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Luiz Paulo 
Bartilotti Chaves (Matrícula nº 6.558), seguindo com 
distância de 420.71m e azimute plano de 123°14'4", 
chega-se ao marco P-9, de coordenada plana UTM 
8598686.95m Norte e 598953.72m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 78.88m e raio 
de R4277.48m, chega-se ao marco P-10, de coordenada 
plana UTM 8598643.85m Norte e 598887.66m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 88.67m e raio 
de R321.93m, chega-se ao marco P-11, de coordenada 
plana UTM 8598585.55m Norte e 598821.23m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 168.02m e raio 
de R627247.25m, chega-se ao marco P-12, de 
coordenada plana UTM 8598458.42m Norte e 
598711.38m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco com 
distância de 22.88m e raio de R155.45m, chega-se ao 
marco P-21, de coordenada plana UTM 8598643.85m 
Norte e 598887.66m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 72,82m e raio de 155,45m, chega-se ao 
marco P-22, de coordenada plana UTM 8598409.14m 
Norte e 598631.09m Leste; deste, confrontando neste 
trecho com Faixa de Marinha, desenvolvendo um arco 
com distância de 103,75m e raio de 470567,32m, chega-
se ao marco P-23, de coordenada plana UTM 
8598384.20m Norte e 598530.38m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 173,71m e raio 
de 333,48m, chega-se ao marco P-24, de coordenada 
plana UTM 8598301.36m Norte e 598379.93m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Marinha, 
desenvolvendo um arco com distância de 35,24m e raio 
de 531474,60m, chega-se ao marco P-25, de 
coordenada plana UTM 8598276.99m Norte e 
598354.48m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Meliá Brasil Empreendimento Alphaville 
Guarajuba Fase 1 Spe Eireli (Matrícula nº 44.779), 
seguindo com distância de 805,79m e azimute plano de 
309°36'31", chega-se ao marco P-40, de coordenada 
plana UTM 8.598.790,71 m Norte e 597.733,69 m Leste; 
deste, confrontando neste trecho com Faixa de Domínio 
da Rodovia BA 099, seguindo com distância de 64,22m 
e azimute plano de 36°44'45", chega-se ao marco P-41, 
de coordenada plana UTM 8598842,17m Norte e 
597772,11m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Domínio da Rodovia BA 100, seguindo 
com distância de 286,48m e azimute plano de 36°29'48", 
chega-se ao marco P-42, de coordenada plana UTM 
8599072,46m Norte e 597942,50m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 099, seguindo com distância de 495.50m e 
azimute plano de 36°27'25", chega-se ao marco P-43, de 
coordenada plana UTM 8599471.00m Norte e 
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598236.93m Leste; deste, confrontando neste trecho 
com Faixa de Domínio da Rodovia BA 100, seguindo 
com distância de 13.26m e azimute plano de 36°12'25", 
chega-se ao marco P-44, de coordenada plana UTM 
8599481.70m Norte e 598244.77m Leste; deste, 
confrontando neste trecho com Faixa de Domínio da 
Rodovia BA 101, seguindo com distância de 377.36m e 
azimute plano de 36°34'14", chega-se ao marco P-45, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 4º – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Técnico em Agrimensura Adão Pedro Alves de 
Oliveira sob. Registro de n° 26580003000135, nos 
termos da TRT de n° BR20211324327.

Art. 5° - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 09 DE SETEMBRO DE 
2021.

AGDA SILVA COSTA
DIRETORA DE URBANISMO

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

EM
 B

RA
NC

O


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

		2021-09-13T15:02:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-09-13T15:02:47-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-09-13T15:03:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-09-13T15:03:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-09-13T15:03:58-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




