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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 
 
CPF/CNPJ do Requerente – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa 

Física. Campo obrigatório. 

Nome Empresarial ou Nome do Proprietário – Nome Empresarial é a antiga Razão Social do 

estabelecimento, é o nome que será aplicado no exercício da atividade econômica. Nome do 

Proprietário é o nome do proprietário ou responsável pelo estabelecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

E-mail – Correio eletrônico do responsável ou do estabelecimento. Se o responsável possuir 

correio eletrônico esta informação deve ser digitada neste campo. 

Telefone / Celular / FAX – Telefone do estabelecimento ou do responsável. É obrigatório o 

preenchimento do telefone. 

CEP – Código de Endereçamento Postal do Estabelecimento. Campo de preenchimento 

obrigatório. 

Logradouro – é o endereço no qual o estabelecimento está localizado. Seu preenchimento 

será automático de acordo com o CEP informado. 

Número – Número do endereço do Estabelecimento. Campo de preenchimento obrigatório. 

Complemento – Complemento do Endereço do Estabelecimento. 

Bairro – Bairro do endereço do Estabelecimento. Campo de preenchimento obrigatório. 

Referência – Referência da localização do Estabelecimento. Campo de preenchimento 

obrigatório. 

Tipo do Imóvel – é o tipo de identificação do imóvel. 

Vagas de Estacionamento – é a identificação da quantidade de vagas para estacionamento 

disponíveis. 

Área do Terreno – é a área total do terreno que abriga o estabelecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

Área Utilizada – é a área ocupada pelo imóvel que abriga o estabelecimento. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

Inscrição Imobiliária – é o número de inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário. 

Usualmente, corresponde ao número do IPTU. Quando existir mais de uma Inscrição 

Imobiliária, informar todas. 

Tipo Empresa – identificação do tipo do estabelecimento. 
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Porte – define a classificação das empresas conforme seu porte de acordo com a atividade 

econômica que está inserida.  

Tipo de Unidade – selecionar o tipo de unidade do estabelecimento, se o estabelecimento 

desenvolver atividade de produção de bens e serviços para terceiros, assinalar “Unidade 

Produtiva”. Se o estabelecimento exercer atividade de apoio administrativo ou técnico, no 

âmbito da própria empresa, selecionar “Unidade Auxiliar” e indicar uma das atividades de 

apoio, se sede, escritório administrativo, depósito fechado, almoxarifado, oficina de reparação, 

garagem, unidades de abastecimento de combustíveis, ponto de exposição, centro de 

exposição ou centro de processamento de dados.. Campo de preenchimento obrigatório. 

 a – Unidade Produtiva – unidade operacional, quando exercer atividades de produção 

ou venda de bens e/ou serviços destinados a terceiros.  

 b – Unidade Auxiliar – quando servir apenas à própria empresa, exercendo 

exclusivamente funções de apoio administrativo ou técnico, voltadas à criação das condições 

necessárias para o exercício das atividades operacionais dos demais estabelecimentos, não 

desenvolvendo atividade econômica de produção ou de venda de bens e/ou serviços. 

Tipo de Unidade Auxiliar – identifica o tipo quando o tipo da unidade for Auxiliar. Campo de 

preenchimento obrigatório e somente um poderá ser selecionado. 

Tipos de Unidade Auxiliar 

Almoxarifado 
Estabelecimento onde a empresa 
armazena artigos de consumo para uso 
próprio. 

Centro de 
Processamento de 

Dados 

Uso exclusivo da empresa, para 
realização de atividades na área de 
informática geral. 

Centro de Treinamento 
Uso exclusivo da empresa, para 
realização de atividades de capacitação e 
treinamentos de recursos humanos. 

Depósito Fechado 

Estabelecimento onde a empresa 
armazena mercadorias próprias 
destinadas à industrialização e/ou 
comercialização, no qual não se realizam 
vendas. 

Escritório 
Administrativo 

Estabelecimento onde são exercidas 
atividades meramente administrativas. 

Garagem Para estacionamento de veículos próprios, 
uso exclusivo da empresa. 

Oficina de Reparação 
Estabelecimento onde se efetua 
manutenção e reparação exclusivamente 
de bens do ativo fixo da própria empresa. 

Ponto de Exposição 
Local para exposição e demonstração de 
produtos próprios, sem realização de 
transações comerciais. 
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Sede Administração central da empresa, 
presidência, diretoria. 

Unidade de 
Abastecimento de 

Combustível 
Exclusivamente para uso pela frota 
própria. 

 

Forma de Atuação – refere-se às maneiras pelas quais as atividades econômicas serão 

exercidas. Identifica a Forma de Atuação da Pessoa Jurídica quando o Tipo de Unidade da 

mesma for Unidade Produtiva.. Campo de preenchimento obrigatório e pode ser informada 

mais de uma opção. 

Tipo de Forma de Atuação 

Correio 

Atividades exercidas com oferta / compra / 
contratação por correspondência escrita: 
venda por catálogos, portfólios, encomendas, 
malotes, etc., independente do veículo usado 
na entrega do produto ou serviço. 

Em Local Fixo 
Fora de Loja 

Atividades exercidas em local fixo, mas fora do 
local / prédio / sede: quiosques, barracas, etc., 
cujo endereço não coincide com o endereço 
do estabelecimento. 

Estabelecimento 
Fixo 

Atividades exercidas em local / prédio 
determinado, em imóvel, cujo endereço 
coincide com o endereço do estabelecimento. 

Internet Atividades exercidas via internet.. 

Máquinas 
Automáticas 

Atividades exercidas com uso de máquinas 
automáticas / eletrônicas: máquinas de 
bebidas, de variedades, auto-serviço, etc.. 

Porta a Porta, 
Postos Móveis 

ou por 
Ambulantes 

Atividades exercidas com o deslocamento 
físico (pessoal) do prestador / vendedor 
diretamente para os domicílios físicos ou 
jurídicos dos clientes: vendas diretas e 
pessoais, feiras-livre, "camelôs", ambulantes, 
etc. 

Televendas Atividades exercidas com oferta / compra / 
contratação por telefone. 

 

Código CNAE / Atividade Econômica – É a classificação Nacional de Atividades Econômicas, 

que identifica atividades de forma mais detalhada em todos os segmentos produtivos. Tem 

como objetivo a padronização do código de identificação econômica das unidades produtivas 

do país nos cadastros das administrações públicas, em especial a área tributária. Deve-se 

indicar qual(is) a(s) atividade(s) econômica(s) exercida(s) pelo estabelecimento. Campo de 

preenchimento Obrigatório. 

CPF/CNPJ do Responsável pelo ato do cadastro – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou 

Cadastro de Pessoa Física. Campo obrigatório. 
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Nome do Responsável – Nome do responsável pelo ato do cadastro. Campo de 

preenchimento obrigatório. 

Telefone / Celular / FAX – Telefone do responsável. É obrigatório o preenchimento do 

telefone. 

CEP – Código de Endereçamento Postal do Estabelecimento. Campo de preenchimento 

obrigatório. 

Logradouro – é o endereço do responsável. Seu preenchimento será automático de acordo 

com o CEP informado. 

Número – Número do endereço do responsável. Campo de preenchimento obrigatório. 

Complemento – Complemento do endereço do responsável. 

Bairro – Bairro do endereço do responsável. Campo de preenchimento obrigatório. 

 
 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO  
 
 
 
Para gerar o mapa de localização do empreendimento que é obrigatório para a abertura de 

processos de Viabilidade, é necessário acessar o site www.mapadigital.salvador.ba.gov.br e 

seguir as informações descritas abaixo. É importante salientar que a localização precisa do 

estabelecimento favorece a análise e a vistoria, em caso de necessidade 

 

Siga abaixo o passo a passo para gerar o mapa de localização: 

 

1- Localize o logradouro (Rua) utilizando a ferramenta de busca do site, como mostra a figura 

abaixo: 
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2- Após clicar no botão de busca por logradouro, uma nova janela será aberta, onde você 

deverá digitar o nome do logradouro e clicar no botão “PROCURAR”; 

 

 
 

Busca através do 
nome do 
logradouro 

Informar o nome do 
Logradouro 
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3- Após a exibição do resultado da busca, clique sobre a opção desejada. É possível que 

sejam exibidos mais de um registro, pois existem logradouros com o mesmo nome, em 

localidades diferentes 

 

 
 

 

4- Ao clicar na opção desejada, o sistema irá exibir o mapa com o logradouro selecionado 

sinalizado com uma linha vermelha; 

5- Localize o imóvel onde será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) solicitada(s) para o TVL, 

utilizando as ferramentas de ampliar   e de arrastar ;             

6- Após localizar o imóvel, utilize a ferramenta ponto , disponível na barra de 

ferramentas de desenho , para marcá-lo. Após selecionar a ferramenta ponto , 

clique sobre o imóvel localizado, onde será inserido o símbolo de marcação ;        

7- Clique sobre o botão de impressão . Será exibida uma nova janela com a imagem do 

imóvel selecionado; 

 

Resultado da 
Pesquisa 
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8- Posicione o ponteiro do mouse sobre a imagem exibida e clique com o botão direito do 

mouse; 

9- Selecione a opção “Salvar Imagem Como”; 
10- Salve a imagem no seu computador com a extensão JPG (.jpg), verificando o nome e a 

pasta na qual o mesmo foi gravado; 

11- A imagem gravada deverá ser encaminhada através da tela de abertura de processo de 

viabilidade, clicando no botão procurar.  

 

 

Após o cadastro do Mapa de Localização, caso esteja de acordo com os itens 

cadastrados, deve-se clicar no checkbox e depois no botão enviar.  


