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PORTARIA N° 20/2013 

DE 12 DE JUNHO DE 2013 

 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, em ato conjunto com a 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o Código 

Tributário Municipal e legislações correlatas, 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1° Instituir que a emissão de ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano – SEDUR, fica condicionada à constatação da existência de 

inscrição do imóvel no Cadastro da Secretaria da Fazenda, independente do mesmo estar 

localizado na zona rural ou urbana; bem como à apresentação, pelo requerente, da Certidão 

Negativa de Débitos Imobiliários ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

 

Art. 2° Em caso de não existência da inscrição do imóvel no cadastro imobiliário ou 

existência de pendências de débitos junto à SEFAZ, a SEDUR solicitará que o requerente 

regularize sua situação no Município, antes da análise do pedido de Alvará de Construção.  

 

Art. 3° Caberá à SEDUR a disponibilização da informação dos alvarás de construção, em 

forma eletrônica, através do sistema de Geoprocessamento, para as devidas providências 

pela Coordenação de Cadastro da SEFAZ. 

 

Art. 4° Todos os alvarás de “habite-se” deverão ser encaminhados pela SEDUR à 

Coordenação de Cadastro da SEFAZ, para fins de atualização cadastral, ficando a emissão 

dos mesmos condicionada à comprovação da regularidade no Cadastro Mobiliário e 

Imobiliário da SEFAZ.  

 

Parágrafo primeiro. Excepcionalmente, para os processos de “habite-se” concernentes a 

empreendimentos imobiliários, com área de terreno superior a 5.000,00m2 (cinco mil metros 

quadrados) e área construída superior a 3.000,00 m2 (três mil metros quadrados), e para os 



empreendimentos industriais, a SEDUR, antes de emitir o Alvará de “Habite-se”, deverá 

solicitar que a Coordenação de Arrecadação Fiscal da SEFAZ – CAF realize auditoria no 

local, para comprovação de regularidade fiscal.  

 

Parágrafo segundo. Os processos administrativos referentes a estes empreendimentos 

que porventura estejam em tramitação nos órgão de Julgamento da SEFAZ, serão tratados 

por aqueles órgãos colegiados com prioridade. 

 

Art. 6 ° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, EM 12 DE JUNHO DE 2013. 

 

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA 

Secretário da Fazenda 

 

ANA LUCIA BASTOS DE ARAUJO COSTA 

Secretária de Desenvolvimento Urbano 

 

 

 


