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Cadastro do Usuário Externo 

 

  Para realizar o cadastro do usuário externo, acesse o portal Sefaz Camaçari: 

http://sefaz.camacari.ba.gov.br/ e clique no banner apresentado para realização 

do cadastro de usuário. 

 

Em seguida essa tela será apresentada com este formulário, preencha-o com   as 

informações coerentes a cada campo. 

 *Atente-se as observações de cada campo 

 

 

 

 

 

 3° - O campo Nome encontra-se 

desabilitado, pois o seu 

preenchimento é automático. 

Após digitar o número de 

documento o nome da pessoa é 

carregado. 

4° - Informe um e-mail válido para receber e 

efetivar a confirmação do cadastro. 
5° - Digite uma senha. Por medidas 

de segurança é necessário que sua 

senha siga os requisitos apontados, 

que são as instruções abaixo do 

campo. 

Confirme a senha digitada no 

campo – Confirmar Senha. 

6° - O usuário é gerado 

automaticamente. 

Atente-se a observação do 

campo. 

1° - Escolha o tipo de documento desejado. 

* Ao clicar em limpar 

todos os campos 

preenchidos serão 

limpos. 

2° - Depois de ter escolhido o tipo de documento, digite os 

números no campo apontado. (Não é necessário informar os 

pontos e hífen); 

7° - Após preencher 

todos os campos para 

submeter o cadastro 

clique em CONFIRMAR. 

http://sefaz.camacari.ba.gov.br/


 
 

Ao submeter o formulário em caso de sucesso, essa tela é apresentada: 

 

 

Depois da inclusão do usuário, verifique o e-mail cadastrado. 

Um e-mail de confirmação, como o da figura abaixo, chegará em sua caixa de 

entrada. 

Ao abrir o e-mail, clique no link Confirmar e Acessar para poder efetivar o seu 

usuário.  

  

Clique neste link 



 
 

Ao clicar no link, será apresentada esta tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digite aqui sua senha. 

Digite aqui o seu usuário. 



 
 

Serviços ONLINE SEFAZ 

 

Ao acessar, o usuário terá acesso a esses menus na aba Serviços Online 

SEFAZ, divididos nos menus relatórios, segunda via e operações. 

 

  



 
 

 Serviços disponíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissão da certidão de débitos das entidades. Imóvel e/ou empresa 

atrelados ao CPF ou CNPJ cadastrado. 

 

Ç;. 

 

Emissão do alvará de funcionamento da empresa quando existente. 

Emissão do alvará de saúde da empresa quando existente. 

Em todas as telas de interações com o 

usuário, o sistema já carregará um 

combo com todas as possibilidades de 

entidades atreladas ao CPF ou CNPJ 

cadastrado. 

Com isso é só selecionar a entidade 

de interesse e realizar a operação que 

se deseja. 

Nesse menu, Segunda Via, podemos realizar a consulta desses 

tipos de lançamentos e emitir a GUIA de parcelas não quitadas 

encontradas no lançamento consultado. 

Nesse submenu o usuário pode estar realizando a 

alteração do endereço.  

Emissão da certidão Cadastral do Imóvel. 

 

Ç;. 

 

Consulta-se os parcelamentos ATIVOS das entidades atreladas 

ao CPF ou CNPJ cadastrado.  

Podendo realizar a consulta de diferentes tipos de 

parcelamentos e emitir o demonstrativo do mesmo. 

É nessa etapa que o usuário pode realizar o 

parcelamento de suas dívidas. (Parcelamento WEB) 


