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LEIS

Atos do Poder Executivo

§ 3º - Os princípios, diretrizes e
objetivos desta Lei são os dispostos nos art.2º a 4º da
Lei Municipal nº 913 de 03 de setembro de 2008.

LEI N° 1260/2012
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012
“Aprova o Plano Urbanístico Específico –
PUE, no Sub Distrito de Parafuso e cria o
Parque Urbano do Rio Joanes e da outras
providências.”
O P R E F E I TO D O M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Fica instituído o Plano
Urbanístico Específico (PUE), em conformidade com a
Constituição Federal, art. 30, I e VIII e art. 174, §1º; Lei
Federal 10.257/2001, art. 2º, IV e VIII; Lei Federal
6.766/1979; e Lei Municipal 866/2008, art. 3º ao 7º e art.
61, I, §1º; e Lei Complementar nº 913/2008, sob um
conjunto de intervenções e medidas adotadas pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal, por intermédio da
Secretaria do Desenvolvimento Urbano- SEDUR, com a
participação de proprietários dos imóveis, moradores,
usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar transformações urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental na
área descrita no art. 2º desta Lei.
§ 1º - O Plano Urbanístico Específico PUE, atenderá às estratégias da Lei Complementar nº
866, de 11 de Janeiro de 2008 - Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU), e alterações
posteriores, às disposições desta Lei e à legislação
ambiental vigente.
§ 2º - O PUE terá como instrumentos
de avaliação de impactos o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA),
conforme Lei Federal nº 6.938/81, e alterações
posteriores, e os arts. 36, 37 e 38 da Lei Federal nº
10.257, de 10 de julho de 2001, a serem adotados a partir
da peculiaridade da proposição apresentada pelos
empreendedores.

CAPITULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DEFINIÇÃO DA ÁREA
Art. 2º - A área objeto do Plano
Urbanístico Específico está situada no Distrito de
Parafuso, Município de Camaçari/ Ba, conforme consta
no Anexo I desta Lei.
Parágrafo único - O memorial
contendo às coordenadas georreferenciadas,
confrontantes, levantamento topográfico e estudos
referentes à área do PUE, conforme Anexo II DIRETRIZES PARA PLANOS, da Lei nº 866/2008 –
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município,
serão objeto de processos administrativos específicos.
SEÇÃO II
DAS FINALIDADES DO PLANO URBANISTICO
ESPECÍFICO
Art. 3º - O PUE – Plano Urbanístico
Específico tem como finalidade:
I - o fortalecimento do Poder Público
como promotor da gestão dos processos de
desenvolvimento local;
II - a promoção da sustentabilidade
urbano-ambiental como responsabilidade
compartilhada por todos;
III - a promoção da justa distribuição
de ônus e benefícios do processo de urbanização;
IV - a adequação da proposta,
visando à solução de problemas ambientais da região;
V - a promoção de empreendimentos
e a urbanização, atendido o interesse público.
SEÇÃO III
DAS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO E DO MEIO AMBIENTE
Art. 4º - Para fins da aplicação das
normas de uso e ocupação do solo na área objeto desta
Lei, ficam criados regimes urbanísticos distintos, os
quais definem os dispositivos que regulam a paisagem
local com edificação ou não, para a área descrita no art.
2º desta Lei, conforme Partido Urbanístico constante no
Anexo II.
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§ 1º - A área descrita no art. 2º desta
Lei, caracteriza-se por ser uma parte do território
municipal, que, por meio de detalhamento das
condições de uso e ocupação do solo, gerou áreas com
aptidão à ocupação, delineando possibilidades de
viabilizar a preservação de bens ambientais, tendo em
vista o desenvolvimento sustentável.
§ 2º - Para a implementação desta
Lei, adotam-se padrões referentes ao regime de
atividades e aos dispositivos de controle das edificações
e parcelamento do solo, expressos nos regimes
urbanísticos denominados Específicos, conforme o
Anexo III desta Lei.
Art. 5º - Ficam adotados, para o Plano
Urbanístico Especifico os regimes urbanísticos
indicados no quadro de área constante no Anexo III
desta Lei.
Art. 6º - Fica estabelecido para a área
do PUE o sistema viário indicado no anexo IV.
SEÇÃO IV
DO ZONEAMENTO
Art. 7º - Para efeito do Plano
Urbanístico Específico, ficam alterados a Divisão
Territorial e o Regime Urbanístico na área descrita no
Art.2º, com o regime urbanístico definido conforme o
Anexo II desta Lei.
§ 1º - No PDDU, ficam alterados os
limites, o zoneamento de uso e o regime urbanístico das
Zonas a que se refere o art. 2º e os anexos desta Lei.
.
§ 2º - Para os dispositivos e padrões
não contemplados nesta Lei, serão adotados os
determinados no PDDU.
§ 3º - Para a área do PUE passa a
vigorar todos os regimes e usos previstos no PDDU para
as áreas urbanas.
SEÇÃO V
PLANO DE MELHORIAS URBANAS
Art. 8º - O Plano de Melhorias
Urbanas compreende um conjunto de intervenções
físicas, ambientais, sociais e econômicas, cuja
implementação ocorrerá por meio de Programas de
Atendimento, aprovados pelo Comitê de
Desenvolvimento, para a consecução dos objetivos e
das finalidades desta Lei.
Parágrafo único - As intervenções de
que trata o art. 8º serão adotadas pelo município, sendo
facultada ao mesmo, em acordo com o investidor
privado, na aprovação dos projetos a execução de
melhorias dentro dos perímetros da propriedade.
Art. 9º - Ficam criados os seguintes
programas de atendimento na PUE:
I - Programa de Atendimento Físico-

Ambiental; e
Socioeconômico.

II - Programa de Atendimento

§ 1º - O Programa de Atendimento
Físico-Ambiental tem as seguintes atribuições:
I - complementar a infraestrutura
urbana básica e obras de saneamento;
II - implantar o sistema viário
estruturador, compreendendo as Vias Arteriais e
Coletoras;
III - concluir o prolongamento e a
pavimentação de vias consideradas prioritárias;
IV - estender redes de abastecimento
de água aos setores delimitados como preferenciais
para ocupação;
V - implantar equipamentos
destinados ao lazer, à cultura, à educação e à saúde;
VI - arborizar logradouros e
propriedades específicas com espécies nativas;
VII - restaurar os corpos hídricos, bem
como suas respectivas áreas de preservação
permanente;
VIII - identificar, avaliar e restaurar as
áreas de preservação permanente.
§ 2º - O Programa de Atendimento
Socioeconômico tem as seguintes atribuições:
I - implantar ou incentivar novos
loteamentos de Interesse Social por meio do gravame de
Zonas de Interesse Social - ZEIS, com promoção de
lotes regulares e acessíveis à população de baixa renda;
II - promover programas de Habitação
de Interesse Social - HIS em parceria com cooperativas
habitacionais, iniciativa privada e instituições de
financiamento;
III - promover a regularização
urbanística e fundiária dos loteamentos e das
ocupações nas áreas lindeiras à delimitada no art.2º
desta Lei;
IV - implementar programas públicos
de atendimento econômico e social para a população de
baixa renda.
SEÇÃO VI
DAS CONTRAPARTIDAS
Art. 10 As contrapartidas
decorrentes da utilização do Regime Urbanístico
Específico poderão ser:
I - obras públicas vinculadas às
Finalidades e aos Programas do PUE;
II - bens imóveis situados dentro do
PUE ou em áreas de Interesse Social do Município;
III - glebas e lotes urbanizados para
reassentar famílias provenientes de áreas de risco ou
áreas inadequadas à ocupação;
IV – Recursos Pecuniários.
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Parágrafo único - As contrapartidas
não isentam o empreendedor das medidas mitigadoras
e compensatórias apontadas nos instrumentos de
gestão ambiental e urbanística.
Art. 11 - Os recursos pecuniários
oriundos das contrapartidas estabelecidas no art. 10
desta Lei, serão depositados em conta bancária
especial e destinados à aplicação exclusiva na área
PUE.
§ 1º - Os recursos oriundos das
contrapartidas serão administrados pelo Executivo
Municipal, por intermédio da SEDUR.
§ 2º - Os recursos serão utilizados de
acordo com o Plano de Melhorias Urbanas - Seção V -,
cujas prioridades serão estabelecidas pelo Comitê de
Desenvolvimento, instituído na Seção VIII desta Lei.
§ 3º - As contrapartidas deverão
constar no Termo de Acordo e Compromisso da
aprovação dos empreendimentos, e deverão ser
aprovadas pelo Comitê de Desenvolvimento Urbano.
SEÇÃO VII
FORMA DE CONTROLE
Art. 12 - Fica instituído o Comitê de
Desenvolvimento do Plano Urbanístico Específico, com
as seguintes atribuições:
I - formular e acompanhar os planos e
os projetos urbanísticos;
II - implementar a aplicação do Plano
de Melhorias Urbanas;
III - controlar todo o Plano Urbanístico
Específico; e
IV - propor a revisão desta Lei
Complementar no prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data de sua publicação.
Art. 13 - O Comitê de
Desenvolvimento do PUE, com coordenação da
SEDUR, através da Coordenadoria de Planejamento
Urbano, terá a seguinte composição:
I - 7 (sete) representantes do Poder
Público Municipal, sendo garantida a representação da
SEDUR, através da Comissão de Análise de
Empreendimentos e da Secretaria de Infraestrutura
SEINFRA;
II - 2 (dois) representantes da
Empresa Privada empreendedora de cada Zona do
Anexo II, a serem escolhidos conforme decreto
regulamentador; e
III - 2 (dois) representantes da
sociedade civil organizada, a serem escolhidos
conforme decreto regulamentador.
Parágrafo único - Fica facultada a
possibilidade de participação de outros órgãos
institucionais e do CONCIDADE nas reuniões do Comitê
de Desenvolvimento do Plano Urbanístico Específico,

em caráter consultivo, quando este entender
necessário.
Art. 14 - As atribuições, a composição
e o mandato dos representantes do Comitê de
Desenvolvimento do Plano Urbanístico Específico serão
regulamentados por decreto, no prazo de 90 (noventa)
dias, contados da data de publicação desta Lei.
Art. 15 - O Executivo Municipal, por
meio da SEDUR, publicará, anualmente, no Diário
Oficial de Camaçari, o relatório do Plano de Melhorias
Urbanas com as informações referentes à implantação
das obras, à realização das parcerias, aos recursos
auferidos e à sua destinação.
Parágrafo único - Para subsidiar o
monitoramento da valorização imobiliária decorrente da
aplicação desta Lei, será criado um banco de dados
referente à avaliação dos imóveis.
CAPÍTULO III
SEÇÃO I
DO PARCELAMENTO DO SOLO
Art. 16 - O parcelamento de solo para
fins urbanos poderá ser feito em conformidade com o art.
34 da Lei Municipal nº 913/2008.
Art. 17 - Aos parcelamentos do tipo
loteamento, na área do PUE, serão permitidos os
fechamentos das áreas internas, de acordo com os
seguintes critérios:
I - O pedido para fechamento deverá
ser formulado por no mínimo 50% (cinquenta por cento)
mais um, dos proprietários dos lotes integrantes da
Associação de Moradores, através de requerimento.
II - Prova de constituição de entidade
jurídica representativa dos proprietários da área que
terá obrigatoriedade entre suas finalidades a de ser a
responsável pelas despesas com a instalação e
manutenção dos elementos de fechamento da
respectiva área.
IV - O fechamento das divisas da área
poderá ser feito com cerca viva, muro de alvenaria ou
alambrado em tela, com altura máxima de quatro
metros, sem prejuízo da fiação aérea e iluminação
pública, porventura existente.
V - O acesso de pedestres ou
condutores de veículos não residentes nas respectivas
áreas fechadas será garantido mediante simples
identificação ou cadastramento, não podendo, em
nenhuma hipótese, ocorrer restrição ao mesmo.
Parágrafo único– A concessão para
o fechamento, assim como as diretrizes para tal, serão
objetos dos Termos de Acordo e Compromisso da
aprovação dos Loteamentos e via emissão de Termo de
Concessão feito após atendimento do disposto nos
incisos deste artigo.
Art.18 - Para os empreendimentos da
área do PUE, as contrapartidas dispostas no art. 9º e 10
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poderão substituir ou atenuar os dispositivos dos art. 37
a 47 da Lei nº 913/2008 e Lei nº 1092/2010.
SEÇÃO II
DOS PROCEDIMENTOS
Art. 19 - O empreendedor interessado
no PUE, deverá protocolar a solicitação de Análise de
Orientação Prévia - AOP, Licença Ambiental, Alvará de
Terraplanagem, Alvará de Construção e Alvará de
Conclusão de Obras na Secretaria de Desenvolvimento
Urbano - SEDUR.
Art. 20 - Para a concessão das
licenças, além do previsto na Lei nº 913/2008, deverão
ser atendidos os requisitos:
esta Lei;

I- diretrizes gerais estabelecidas por

II - diretrizes específicas para o setor
em que a gleba se localiza;
III - adequação e qualidade da
proposta no tocante à solução de problemas ambientais
ou habitacionais da região; e
IV - obrigações do empreendedor que
constarão no Termo de Acordo e Compromisso, na
forma prevista no § 1º do art. 6º desta Lei Complementar,
explicitado, conforme o caso, por meio da
documentação e peças gráficas constantes na AOP –
Análise de Orientação Prévia.
CAPÍTULO III
DA CRIAÇÃO DO PARQUE URBANO DO RIO
JOANES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21 - Fica criado o Parque Urbano
do Rio Joanes, conforme disposto no Anexo II da Lei
nº866/2008 – PDDU e no art.56, 59 e 188 da Lei
nº913/2008 – Código Urbanístico Ambiental, localizado
na área do Plano Urbanístico Específico - PUE.
§ 1º - O memorial contendo às
coordenadas georreferenciadas, confrontantes da
poligonal do Parque estão descritas nos Anexos V e VI
desta Lei.
§ 2º- Considera-se para efeito desta
Lei, o Parque será definido como Unidade de
Conservação, conforme Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000, enquadrado no Grupo I: UNIDADE DE
PROTEÇÃO INTEGRAL, Categoria de Parque Natural
Municipal, sendo suas características descritas no
Anexo VII desta Lei.
Art. 22 - O objetivo do Parque Urbano
do Rio Joanes é a proteção de monumentos naturais e a
preservação de belezas cênicas, conciliadas com a
promoção da pesquisa científica, da educação
ambiental, da recreação em contato com a natureza,

com o turismo ecológico, e do desenvolvimento regional
ordenado e racional.
Art. 23 - A Gestão do Parque Urbano
do Rio Joanes será feita de forma compartilhada, com
organização privada a ser constituída.
Parágrafo único - A Secretaria de
Desenvolvimento Urbano- SEDUR terá o prazo de 180
dias para a publicação de Ato, conforme disposto no
inciso I do art. 12º do Decreto Lei nº 4340,de 22 de
agosto de 2002.
Art. 24 - As áreas privadas internas ao
perímetro a que trata o art. 19, poderão ser doadas em
ato único pelos proprietários das mesmas, sem ônus ao
município.
Parágrafo único - A doação
mencionada no caput será aceita como adiantamento
para pagamento integral dos percentuais de áreas
públicas, nos casos de parcelamentos de solo,
dispostas nos art. 37 e 42 da Lei nº 913/2008 e das
contrapartidas previstas no art. 10 desta Lei, desde que:
I - Os parcelamentos do solo ocorram
em imóveis de propriedade dos doadores, desde que
sejam titulares de domínio até a presente data, e que
estejam inseridos no PUE.
II- Os doadores implantem os
equipamentos de lazer do Parque, conforme projeto a
ser desenvolvido em conjunto com a Prefeitura.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25 seguintes Anexos:

Compõem

esta Lei os

IAnexo I- Mapa de localização;
II- Anexo II- Zoneamento;
III- A n e x o I I I - P a r â m e t r o s
Urbanísticos Alternativos à
Urbanização Especifica;
IV- Anexo IV- Diretrizes Viárias;
V- Anexo V- Instrumentos da
Política Urbana;
VI- Anexo VI- Memorial do Parque
Municipal do Joanes;
VII- Anexo VII- Mapa do Parque
Municipal do Joanes.
Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE
CAMAÇARI, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
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Lei nº 1260/2012
ANEXO VI

MEMORIAL DO PARQUE DO RIO JOANES
Lugar: DISTRITO DE PARAFUSO, KM 8, VIA PARAFUSO
Município: CAMAÇARI UF: Bahia
Comarca: CAMAÇARI Datum: SAD-69
Área (m²): 586.176,57m²
D E S C R I Ç Ã O D O P E R Í M ET R O
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 82 , de
coordenadas N 8.587.546,262 m. e E 572.654,422 m., situado
no limite com Área REMANESCENTE, deste, segue com
azimute de 181°32'32" e distância de 207,02 m., confrontando
neste trecho com Área REMANESCENTE, até o vértice 83, de
coordenadas N 8.587.339,320 m. e E 572.648,850 m.; deste,
segue com azimute de 145°10'12" e distância de 31,88 m., até o
vértice 84, de coordenadas N 8.587.313,154 m. e E
572.667,057 m.; deste, segue com azimute de 124°08'04" e
distância de 433,09 m., até o vértice 85, de coordenadas N
8.587.070,129m. e E 573.025,536m.; deste, segue com
azimute de 202°13'58" e distância de 184,47 m., até o vértice 86,
de coordenadas N 8.586.899,376m. e E 572.955,739m.; deste,
segue com azimute de 177°27'02" e distância de 201,46 m., até
o vértice 87, de coordenadas N 8.586.698,117m. e E
572.964,701m.; deste, segue com azimute de 92°11'09" e
distância de 220,83 m., até o vértice 88, de coordenadas N
8.586.689,695m. e E 573.185,373m.; deste, segue com
azimute de 123°14'15" e distância de 140,15 m., até o vértice 89,
de coordenadas N 8.586.612,878 m. e E 573.302,595 m.; deste,
segue com azimute de 187°23'19" e distância de 182,69 m., até
o vértice 90, de coordenadas N 8.586.431,708 m. e E
573.279,101 m.; deste, segue com azimute de 216°44'14" e
distância de 339,13 m., até o vértice 91, de coordenadas N
8.586.159,933 m. e E 573.076,252 m.; deste, segue com
azimute de 225°38'42" e distância de 146,12 m., até o vértice 92,
de coordenadas N 8.586.057,778 m. e E 572.971,771 m.; deste,
segue com azimute de 253°43'18" e distância de 87,85 m.,
confrontando neste trecho com a faixa de domínio da BA 535
(VIA PARAFUSO), que liga Camaçari á Salvador, até o vértice
43, de coordenadas N 8.586.033,154 m. e E 572.887,446 m.;
deste, segue com azimute de 236°38'18" e distância de 239,80
m., até o vértice 44, de coordenadas N 8.585.901,285 m. e E
572.687,165 m.; deste, segue com azimute de 245°54'27" e
distância de 82,99 m., até o vértice 45, de coordenadas N
8.585.867,406 m. e E 572.611,401 m.; deste, segue com
azimute de 358°51'22" e distância de 47,49 m., confrontando
neste trecho com margem direita da barragem do RIO
JOANES, até o vértice 46, de coordenadas N 8.585.914,883 m.
e E 572.610,453 m.; deste, segue com azimute de 29°21'15" e
distância de 37,80 m., até o vértice 47, de coordenadas N
8.585.947,830 m. e E 572.628,983 m.; deste, segue com
azimute de 343°37'10" e distância de 48,69 m., até o vértice 48,
de coordenadas N 8.585.994,539 m. e E 572.615,253 m.; deste,
segue com azimute de 16°54'57" e distância de 20,77 m., até o
vértice 49, de coordenadas N 8.586.014,409 m. e E
572.621,296 m.; deste, segue com azimute de 57°23'09" e
distância de 43,52 m., até o vértice 50, de coordenadas N
8.586.037,863 m. e E 572.657,950 m.; deste, segue com
azimute de 355°03'54" e distância de 51,01 m., até o vértice 51,
de coordenadas N 8.586.088,683 m. e E 572.653,562 m.; deste,
segue com azimute de 339°11'30" e distância de 27,90 m., até o
vértice 52, de coordenadas N 8.586.114,760 m. e E
572.643,652 m.; deste, segue com azimute de 340°47'43" e
distância de 34,67 m., até o vértice 53, de coordenadas N
8.586.147,505 m. e E 572.632,246 m.; deste, segue com
azimute de 346°05'50" e distância de 41,35 m., até o vértice 54,
de coordenadas N 8.586.187,646 m. e E 572.622,310 m.; deste,

segue com azimute de 331°03'33" e distância de 58,51 m., até o
vértice 55, de coordenadas N 8.586.238,845 m. e E
572.593,999 m.; deste, segue com azimute de 336°18'37" e
distância de 46,55 m., até o vértice 56, de coordenadas N
8.586.281,468 m. e E 572.575,298 m.; deste, segue com
azimute de 332°02'13" e distância de 61,81 m., até o vértice 57,
de coordenadas N 8.586.336,064 m. e E 572.546,314 m.; deste,
segue com azimute de 330°34'48" e distância de 33,38 m., até o
vértice 58, de coordenadas N 8.586.365,142 m. e E
572.529,916 m.; deste, segue com azimute de 332°21'45" e
distância de 26,38 m., até o vértice 59, de coordenadas N
8.586.388,510 m. e E 572.517,680 m.; deste, segue com
azimute de 1°13'39" e distância de 34,45 m., até o vértice 60, de
coordenadas N 8.586.422,950 m. e E 572.518,418 m.; deste,
segue com azimute de 346°33'31" e distância de 54,75 m., até o
vértice 61, de coordenadas N 8.586.476,197 m. e E
572.505,692 m.; deste, segue com azimute de 336°06'16" e
distância de 50,80 m., até o vértice 62, de coordenadas N
8.586.522,639 m. e E 572.485,116 m.; deste, segue com
azimute de 334°06'26" e distância de 74,16 m., até o vértice 63,
de coordenadas N 8.586.589,357 m. e E 572.452,730 m.; deste,
segue com azimute de 350°43'40" e distância de 39,13 m., até o
vértice 64, de coordenadas N 8.586.627,971 m. e E
572.446,426 m.; deste, segue com azimute de 49°45'36" e
distância de 10,25 m., confrontando neste trecho com a faixa de
domínio da FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA, até o vértice
65, de coordenadas N 8.586.634,593 m. e E 572.454,251 m.;
deste, segue com azimute de 62°04'58" e distância de 46,18 m.,
até o vértice 66, de coordenadas N 8.586.656,216 m. e E
572.495,060 m.; deste, segue com azimute de 50°10'08" e
distância de 52,17 m., até o vértice 67, de coordenadas N
8.586.689,633 m. e E 572.535,124 m.; deste, segue com
azimute de 40°19'50" e distância de 71,03 m., até o vértice 68,
de coordenadas N 8.586.743,779 m. e E 572.581,093 m.; deste,
segue com azimute de 23°48'17" e distância de 84,81 m., até o
vértice 69, de coordenadas N 8.586.821,376 m. e E
572.615,325 m.; deste, segue com azimute de 12°26'09" e
distância de 176,49 m., até o vértice 70, de coordenadas N
8.586.993,728 m. e E 572.653,332 m.; deste, segue com
azimute de 7°06'28" e distância de 96,75 m., até o vértice 71, de
coordenadas N 8.587.089,730 m. e E 572.665,303 m.; deste,
segue com azimute de 1°47'49" e distância de 64,64 m., até o
vértice 72, de coordenadas N 8.587.154,335 m. e E
572.667,330 m.; deste, segue com azimute de 320°39'57" e
distância de 7,36 m., até o vértice 73, de coordenadas N
8.587.160,030 m. e E 572.662,663 m.; deste, segue com
azimute de 12°54'40" e distância de 17,15 m., até o vértice 74,
de coordenadas N 8.587.176,751 m. e E 572.666,496 m.; deste,
segue com azimute de 6°30'10" e distância de 3,93 m., até o
vértice 75, de coordenadas N 8.587.180,655 m. e E
572.666,941 m.; deste, segue com azimute de 349°09'40" e
distância de 102,70 m., até o vértice 76, de coordenadas N
8.587.281,520 m. e E 572.647,629 m.; deste, segue com
azimute de 347°53'02" e distância de 225,63 m., até o vértice 77,
de coordenadas N 8.587.502,127 m. e E 572.600,270 m.; deste,
segue com azimute de 50°49'11" e distância de 69,86 m.,
confrontando neste trecho com WILSON PEDREIRA, até o
vértice 82, de coordenadas N 8.587.546,262 m. e E
572.654,422 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações ativas da
RBMC do IBGE: Estação IBGE SAT-93235, situada em
Salvador/BA, de coordenadas E= 561.583,034 m e N =
8.569.514,404 m. Estaç ão IBGE SAT-93236 , situada em
Salvador, BA, de coordenadas E= 552.438,838 m e N=
8.565.561, 750 m e encontram-se representadas no Sistema
UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , tendo
como o Datum o SAD-69 . Todos os azimutes e distâncias, áreas
e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
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