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MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Estado da Bahia

PROJETO DE LEI N'36 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

"Díspõe sobre o zoneamenta do uso e da
ocuryção ilo solo urbano no Município
de Baneiras".

CAPÍITJI,O I
, nrsposrçÓBs PRELTMTNARES E OBJETTVOS

ArT 10 - Esta l.ei dispôe sobre o zoneamento do uso e da ocupação do solo

urbano no Municípjo de Barreiras.

AÉ 2o - Fazem paÍte integrante desta lri:

I -: Mapa de Zoneamento do Uso e da Ocupação do Solo da cidade de

Barreiras;
tr - Tabela 01- ParâmetÍos de Uso e da Ocupação do Solo.

Art 3" - A presente Iri tem os seguintes objetivos:

I - disciplinar a localizaçáo de atividades no Município, prevalecendo o

inteÍesse coleúvo.sobre o paÍticulaÍ e observados os padrões de segurança, higiene e bem-

estar da vizinhançq garantindo a qualidade ambiental e de vida da população;

II - definir zonas, adotando-se como critério básico seu grau de urbaniza$o e

características de uso atual;
III = compatibilizaÍ usos e atividades diferenciadas, complementaÍes entre si,

tendo em vista a dliciência do sistema produtivo, a eficácia dos serviços e da infraestrutura e o

crescimento ordenado;
fV - estabelecer padrôes adequados de densidade na ocupaçáo do tenitório,

garantindo a qualidate de vida da populaçáo;
V; ordenar o espaço construído, para ariseguraÍ a qualidade morfológica da

paisagem urbana, seus valores naturais, culturais e paisagísticos;

Vf I regulamentar a implantaçáo das edificaçóes nos lotes e a relação dessas

com o seu entorno;
YII - mmpatibilizar o uso do solo com o sistema viário;
VIü - orientar o crescimento da cidade visando a minimizar os impactos sobre

áreas ambientalmê. me fr.ágeis;
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D( - promover a integrasáo entre os diferentes setores socioeconômico-
culturais segregados Íisicamente em fun$o da existência de cürsos d'água com lrrcais de

difícil transposição.

Art 4'- As disposiçoes desta l-ei deverão ser obseúadas, obrigatoriamente:
I - na concessão de alvarás de construSo;
II - na concessáo de alvarás de localiza@o de usos e atividades urbanas;

III - na execu$o de planos, progÍamas, projetos, obras e sewiçros Íeferentes a

edifica@es de qualquer natureza;
fV - na urbanização de áreas;

V - no parcelamento do solo.

CAPÍTULO II

permeabilidade, testada e área mínima de lote;

DAS DEFINIÇOES

defini@es:
ArrL 5'- Para efeito de aplica$o da pÍesente Lei,''sáo adotadas as seguintes

I - zoneamento: é a divisão da área do perímetÍo urbano do Município em
zonas para as quais sáo definidos os usos e os parâmetÍos de oc'upaçâo do solo, conformê
tipologia e grau de urbanizaçáo atual da zona, seguindo critérios urbanísticos e ambientais
dàsejáveis eitabelecidos pelo Plano Diretor - Planejamento Participativo;

II - uso do solo: é o tipo de utilizaçáo de parcelas do solo urbano poÍ certas

atividades dentro de uma determinada zona;
III - ocupação do solo: é a maneira como a edifica$o ocupa o lote, em função

das normas e índices urbanísticos incidentes sobre os mesmos, Íais cômo: altura da ediÍicaçáo,
coeficiente de aproveitamento, fràção mínima, recuos, taxa- de ocupação, taxa de

IV - índices urbanístims:
a) afastamento ou re,cuo: menoÍ distância estabelicida entre a ediÍicaçáo e a

divisa do lote, podendo ser frontal, lateral ou de fundos;
b) alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o'logradouro público;

c) altura da edificaçáo: é a dimensáo verticâl máxima da edificação, expressa

em metros, quando medida de seu ponto mais alto até o nível do terreno, ou em número de

pavimentos a partir do térreo, inclusive;
d) área computável: área a ser considerada no cálculo do coeficiente de

aproveitamento do teÍÍeno;
e) área construída: somâ da árca de todos os pavimentos de uma edificaçáo,

calculada pelo seu peímetro externo;

0 área náo computável: área construída que não é considerada no cálculo do

coefi ciente de aproveitamento;
g) áreas institucionais: áreas destinadas à implântação dos equipamentos

públicos de educaçáo, cultura, saúde, administraçáo, lazer e similares;
h) índice de aproveitamento/potencial construtivo: valor numérico que deve ser

multiplicado pela área do terreno para se obter a área máxima computável a construir;
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i) dimensão do lote: é estabelecida para fins de parcelamento do solo e

ocupaçáo do lote e indicada pela testada e áÍea mínima do lote;
j) espaços livres: áreas de interesse de preserva$o e/ou espaços livres de uso

público, destinados à implantaçáo de praças, áreas de recreaçao e esponivas, monumentos e

demais referenciais uÍbanos e paisagísticos;
k) fiago mínima: fração ou parcela pela qual a área total da gleba deve ser

dividida, com vistas a obter o número máximo de lotes ou fraçóes ideais apliúveis para a

gleba; I.
I) fundo do lote: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa

oposta à testada menoÍ, ou, no caso de testadas iguais, à testada da via de maior hierarquia;

m) taxa de ocupaçáo: é o percentual expresso pela Íelaçáo entre a área de

projeçáo da edifrcação ou ediÍicaçôes sobre o plano horizontal e a ârea do lote onde se

pretende edificar;

permeável;
n) ,faxa de permeabilidade: percentual do lote que deverá permanecer

o) testada: largura do lote voltada para a via pública.

V - dos termos gerais:

a) alvaná de constru$o/demolição: documento expedido pelo Município que

autoriza a execuçâq de obras de construçáo ou de demoli$o, sujeitas à sua fiscalizaSo;
b) alvaná de localização e firncionamento: documento expedido pelo Município

que autoriza o funiionamento de uma determinada atividade em deteÍminado locâl;
c) Üaldrame: viga de concreto ou madeira que coÍre sobre as fundaçóes ou

pilares para apoiar o piso;
d) equipamentos mmunitáÍios: sâo os equipamentos públicos de educa@o,

cultura, saúde, lazàr, segurança e assistência social;
e) equipamentos urbanos: são os equipamentos públicos de abastecimento de

água, esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial e rede telefônica;
Í) faixa de domínio ou servidão: áÍea contígua a vias de tnífego e a redes de

infraestrutuÍa, vedada a cônstÍuÉo, destinada ao ac€sso para amplia$o ou manutençâo

daqueles equipamentos;
g) faixa de proteçáo: faixa paralela a um cuÍso d'água, medida a partiÍ da cota

mais alta já registrada no curso d'água ern épocas de inundaçáo, perpendicular à sua margem,

destinada a pÍoteg€Í as espécies vegetais e animais desse meio e a prevenir a erosáo, sendo a

faixa variável e regulamentada pela legislação federal, estadual e municipal relativa à matéria;

h) fundaçoes: paÍe da construÉo destinada a distribuir as cargas sobre o

terÍeno;
i) gleba: área de terra ainda não parcelada;
j) iirfraestrutura brásica: equipamentos urbanos de escoamento de águas

pluviais, iluminaçáo pública, redes de esgoto sanitário, de abastecimento de água potável, de

energia elétrica pública e domiciliar, vias de circulaçáo e pavimentaçáo;

k) iirofundidade do lote: distância medida entre o alinhamento predial do lote e

uma linha paralela a este, na divisa de fundos do mesmo;
l) súsolo: pavimento situado abaixo do pavimento térreo;
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m) uso permissível: uso cujo grau de adequaçáo à zona ou setor dependerá da

análise ou regulamentação específica para cada caso;
n) uso permitido: uso adequado às zonas;

o) uso proibido: uso que, poÍ sua câtegoria, porte ou natuÍeza, é nocivo,
perigoso ou incômodo às Íinalidades da zona ou setor correspondente;

p) usos incômodos: os que possam produzir contutbaçóes no tráfego, ruídos,
trepida@es ou exalações, que venham a incomodar a vizinhança;

q) usos nocivos: os que impliquem na manipulaçáo de ingredientes, matérias-
primas ou processos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos !íquidos, sólidos ou gÍrsosos

possam poluir o solo, a atmosfera ou os recursos hídricos;
r) usos perigosos: os que possam dar origem a explolsões, incêndios, vibra@es,

produção de gases, poeiras, exala@es e detritos, que venham a por em perigo a vida das

pessoÍs ou as propriedades.

CAPÍTUI.O M
.,innasunmnaERIrRAL,)

Art 60 - Para fins urbanísticos e administrativos, o território do Município de

Baneiras divide-se em:
I - área uúana;
Il-área rural. -\ 

'
Porágrafo Único - O perímetro urbano, linha div ària entÍe a área urbara e a

área rural, é definido nos termos da legislaçâo de perímetm uÍbano C de expansão urbana.

CAPÍTULO IV
DOSALVARÁS

AtL 7" - A localizaçáo de quaisquer obras, usos e atividades dependená de

autorizaSo prévia do Município de Barreiras, para a posterioÍ emissáo do Alvaná

coÍÍespondente.

Panígrafo Único - Para cumprimento do disposto no caPut deste artigo, o
Município expediú:

I - Alvará de Construçáo, Reforma ou Demoüçáo;
II - Alvaná de I-oteamento, Desmembramento ou Unificaçáo do Solo;
III - Alvaní de Localiza$o e Funcionamento de Atividades.

Arü A - Serão mantidos os usos das atuais edifica@es, desde que autorizadas

pelo Município ou protocoladas nos órgãos mmpetentes, vedando-se as modiÍicaçôes que

contrariem as disposições nela estatuídas.
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ArL I - A permissáo para localizaçáo de qualquer atividade considerada como
incômoda, nociva ou perigosa, dependerá, além das especificaçóes exigidas para cada caso, da

aprovaçáo do projgtg detalhado das instala@es para-tratamento e disposição final adequada

dos resíduos líquidirà, sólidos ou gasosos, bem como dos dispositivos de proteçáo ambiental,
gerenciamento do§ resíduos sólidos e de segurança requeridos pelos órgáos públicos
competentes.

ArL 10 - A concessáo de alvaú para construiÍ, reformar ou ampliar qualquer

obra residencial, cômercial, de presta$o de serviço ou industrial, somente poderá ocoÍÍer com
observância às normas de uso e ocupa@o do solo urbano estabelecidas nesta I-ei e sem

prejuízo das demais legislações pertinentes.

Art' fl - As informaçoes constantes nas consultas de construçáo e

parcelamento do §olo, expedidas com data anterioÍ à vigência desta l-ei, teÉo validade de

noventa dias, contados da data de sua expedição, e poderão ser revalidadas pelo mesmo-prazo,

uma única vez, mediante solicitação do interessado.

AÍí.12 - Os projetos autoúados perderão sua validade se as obras não forem
iniciadas no prazo de dois anos, contado a paÍtir da data de licenciamento.

Pairígrafo Único - Considera-se obra iniciada aquela cujas funda@es e

baldrames estejam concluídos.

ArL 13 - Os alvarás de localização e funcionamento de estabelecimento

comercial, de prestação de serviço ou industrial somente seÍão concedidos desde que

observadas as normas estabelecidas nesta Iri quanto ao uso do solo previsto pata cada zona.

ArL 14 - Os alvarás de localização e funcionamento de usos e atividades

urbanas seráo concedidos sempre a título pÍecáÍio e em caráter temporário, quando necessário,

podendo ser cassaiÍos caso a atividade autorizada demonstre comprovadamente ser incômoda,

perigosa ou nociva à vizinhança ou ao sistema viário.

§ i" - a" renovaçóes serão concedidas desde que a atividade não tenha

demonstrado qualquer um dos inconvenientes apontados no câput deste artigo.

§ 2' - A manifestaÉo expressa da vizinhança contÍa a permanência da

atividade no loá autorizado, comproYando seÍ incômoda, perigosa ou nociva, podení

constituir-se em motivo para a instauÍaqáo do processo de cassação de alvará'

Arê 15 - A transferência de local ou mudang de ramo de atividade comercial,

de prestaçáo de serviço ou industrial, já em funcionamento, só poderá ser autorizada se náo

contrariar as disposiçoes desta t€i.
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Arü f6 - A concessáo de alvaná de qualquer atividade considerada como
perigosa, nociva ou inómoda, dependená da aprovaçáo do projero completo, se for o caso,
pelos órgáos competentes da União, do Estado e do Município,- além do atendimento das

exigências especíÍicas de cada caso.

Parágrafo Unico - Sáo consideradas perigosas, hocivas ou incômodas as

atividades que, por sua natureza:

I - coloquem em risco pessoas e pÍopriedades circunVizinhas;
II - possam poluir o solo, o ar e os cursos d'água; '

III - possam dar origem a explosáo, incêndio e trepidaçáo;
fV - produzam gases, poeiras e resíduos;
V - impliquem na manipulaçáo de matérias-priniiii, processos e ingredienÍes

tóxicos;
Vl - produzam ruídos e conturbem o tnáfego local.

AÍí 17 - A instalação de obra ou atividade, @tencialmente geradora de
grandes modifica@es no espaço urbano e meio ambiente, dê]inderá da aprovaçáo dá

Conselho do Plano DiretoÍ ou órgão semelhante a ser criado, que devená exigir um Estudo dc

Impacto de Vizinhança (EIV)

§ lo - O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) deve conter todas as possíveis

implicaçoes do projeto para a estrutura ambiental e urbana, em tortuo do empreendimento.

§ 29 - De posse do Estudo de Impacto de VizinhúÇa (EIV), o Poder Público,
ÍepÍesentado pelo órgáo municipal de planejamento e pelo C-onselho do Plano Diretor ou

órgão semelhante a ser criado, resewar-se-á o direito de avriliálo, além do projeto, e

estabelecer quaisquer exigências que se façam necessárias para minorar, compensar ou

eliminar os impactos negativos do projeto sobre o espago da cidaile, ficando o empreendedor

responsável pelos ônus delas decorÍentes.

§ 3o - Antes da concessáo de alvaná para atividades de grande poíe, o,
interessado devená publicar em órgâo de comunicaçáo local de grande circulação e no Orgâo '
Oficial Eletrônico do Município um resumo do projeto pretendido, indicando a ativiüde
principal e sua local ização.

ArL lE - Consideram-se obras ou atividades potencialmente geradoras de

modifi cações uÍbanas, dentre ouras:
I - edificaçoes residenciais com área computável superior a 20.fi)0,00m2 (vinte

mil metros quadrados);
II - edifica@es destinadas a outÍos usos, com área da proje$o da edificação

superior a 5.ü)0,0Om2 (cinco mil metros quadrados);

III - conjuntos de habitaçoes populares com número de unidades maior ou

igual a 150 (cento e cinquenta);
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IV - parcelamentos do solo com área superior a 150.000,00m2 (cento e

cinquenta mil metros quadrados);
V - parcelamentos do solo em áreas lindeiras a cursos d'água;
VI - c€mitérios e cÍematórios;
YII- - exploraUo .tn"or,
VIII - interdisáo temporária ou definitiva de ruas e avenidas.

Ari 19 - A exigibilidade, as formas, os pÍazos, os elementos e demais

requisitos que deíerâo estaÍ contidos no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), Estudo de

Impacto Ambienúi e Relatório de Impacto Ambiental (ELA e RMA) (RIV e/ou LIV) de

acordo com atribuiçáo do Município paÍa cada instâlaÉo ou atividade ou grupo de instalaçôes

ou atividades, serão estabelecidos em lei específica.

. CAPÍTUI]O V
DO ZONEAMENTO DO USO E DA OCUPAÇAO DO SOLO

Arü 20 - Entende-se por Zoneamento do Uso e da Ocupaçáo do Solo, para os

efeitos desta I-ei, a divisão das áreas urbanas do Município em zonas de usos e ocupações

distintas, segundo.os critérios de usos predominantes, de aglutina$o de usos alins e separaçáo

de usos conflitantes, objetivando a ordena@o do tenitório e o desenvolvimento urbâno,

seguindo critérios urbanísticos e ambientais desejáveis estabelecidos pelo Plano Diretor.

Atí 2l - Na área urbana da sede do Município de Barreiras, os parâmetros

urbanísticos ou cohstrutivos e os usos funcionais admitidos seÍáo os constantes na Tabela 01,

integrantes desta IJi, relacionados aos setores territoriais urbanos demarcados graficâmente

no mapa de que trata o inciso I do artigo ? desta IJi, com a seguinte denominaçáo:

I. ZONA DE,OCUPAÇÁO PRIORITÁRIA (ZOP)
Zona de Ocupa@o Prioritária | (ZOP l)
Zona de Ocupaçáo Pno'iúnta 2 (ZOP 2)
Zona de Ocupação Prioritária 3 (ZOP 3)
Zoía de Ocupaçáo PrioÍitáÍia 4 (ZOP 4)
Zona de Ocupaçáo Prioritária 5 (ZOP 5)

4.,-

II . ZONA DEOCUPAÇÁO SECUNDi{RIA (ZOS):
. a.. Zona de Ocupação Secundária 1(ZOS 1)

I 
b. zona de ocupago Secundária 2 (ZoS 2)

III . ZONACENTRAL(ZT)

IV- ZONAMISTA (ZI\,í)

V- ZONADOCENTROHISTóRICO(ZCH)
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ZONA RESIDENCI,AL (ZR)
Zona Residencial 1 (ZR 1)
Zona Residencial 2 (ZR 2)
Zona Residencial 3 (ZR 3)
Zona Residencial 4 (ZR 4)
Zona Residencial 5 (ZR 5)
Zona Residencial 6 (ZR 6)
Zona Residencial 7 (ZR 7)

ZONA ESPEC1AL DE INTERESSE SOCI,AL (ZEIS)
a. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 1)
b. Zona Especia.l de Interesse Social (ZEIS 2)
c. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 3)
d. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS 4)

ZONA ESPECIAL (ZE):
a. Zona Especial I (ZE 1)

b. Tnna Especial2 (ZE 2)

ZONA ESPECIAL AGRÍCOIÁ (ZEA)
a. Zona Especial egrímla I (ZEA f )
b. Zona Especial Agricola2 (ZE A2)

ZONA ATIVIDADES ADMINISTRATTVAS (ZAA)

ZONA DE ATTVIDADES EDUCACIONAIS (ZAE)

ZONA RIO DE ONDAS (ZERO)
a. Zona Rio de Ondas 1(ZERO 1)

b. Zona Rio de Ondas 2 (ZERO 2)

ZONA DE SERVIÇOS RODOVTARIOS (ZSR)
zoNA CULTURAL ESPORTM (ZCE)

Ánrn espncrar AERoIoRTUÁRIA I (AEA)

ZONA INDUSTRIAL (ZD

ZONA DE OCUPAÇÁO CONTROIÁDA (ZOC)

ZONA DO 4" BEC

a.

b.

d.
e.

f.
c.

MUNICIPIO DE BARREIRAS

ü

§ lo - Os critérios de uso e ocupaçáo do solo nos lotes nas diversas zonas sáo

os contidos na anexa Tabela 01, partes integÍantes desta l-ei.
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MUNICÍPIO DE BARREIRAS
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§ 2o - Para os imóveis situados em áreas limítrofes de Zonas confrontantes com

vias urbanas, adotar-se-áo, dentre os parâmetros estabelecidos para as duas zonas, os que

rnelhor se adequarem ao empreendimento.

arL.:zz - zolre nE ocllPAÇÁo PRIoRITÁRIA (ZoP): enquadram-se nesta

catêgoria aquelas.áreas com potencial de urbaniza$o SubapÍoveitado, corn existência de

grandes vazios urbanos e sistema viário e de transpoÍtes, comércios, serviços e infraestrutura

biásica insuficientes, que devem ser complementados para estimular a sua ocupação,

suhdividindo-se em:
a) Zona de OcupaEáo Prioritária I (ZOP l);
b) Zona de Ocupa çÃo Pnor.ári.a 2 (ZOP 2);

c) Zona de Ocupa$o Prioritária 3 (ZOP 3).

d) Zora de Ocupaçao Prioritária 4 (ZOP 4)'
e) 'Ztna de Ocupação Prioritária 5 (ZOP 5).

Parrágrafo Único - Para a Zona Ocupaçáo Prioritária, ficam estabelecidas as

seEiuintes diretrizes.:
I - intensifica$o do uso e ocupação da área no sentido de otimizar a

infraestrutura disppnível;
II : pÍomo@o do uso efetivo dos imóveis baldios ou subutilizados, através da

aplicação dos instrumentos de parcelamento, edificação ou utilizasáo compulsória, IPTU

progressivo e direito de preemp$o.

Art 23 - zoNA DE ocuPAÇÁo SECLJNDÁRIA (ZoS): enquadram-se

nesta categoria aquelas áreas que, apesar de não apresentarem restri@es de uso e ocupaçáo,

demandam custos.maioÍes de implanta@o devido à ausência de infraestrutura básica,

subdividindo-se eúr:

a) Znna de Ocupação Secundária 1 (ZOS 1);

b) Zo- na de OcupaSo Secund iÀz 2 (ZOS 2);

AÍL 24 - ZONA CENTRAL (ZC): local de concentra$o de atividades de

convergência, de ariimaçáo e de mnvívio social e cultuÍal, mm predominância de atividades

comerciais e de prestação de serviços;

AÍí 25 - ZONA MISTA (ZM): configurada como área de expansáo da zona

central, possuindo; atualmente, caracteísticas de uso residencial e comercial;

Art- 26 - ZONA DO CENTRO HISTÓRICO: caracterizada pela região

ocupada desde a,fundaçáo da cidade, onde se pretende mânteÍ o parimônio histórico,

p."i"*u, as construções antigas e as atuais condi@es de ocupa@o. Nesta zona deveráo ser

iestringidas e ordenaàas ^ *nrt-çó". futuras buscando pÍeservar as caÍacterísticas originais

de ocupaçáo e arqqitetura.
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AÍL 27 - ZONA RESIDENCIAL (ZR): áreas onde predomina a ocupaçáo
habitacional. Subdividem-se em:

a) Zona Residencial 1 (ZR 1);
b) Zona Residencial 2 (ZR 2);
c) Zona Residencial 3 (ZR 3);
d) Zona Residencial 4 (ZR 4);

f) Zona Residencial 6 (ZR 6);
g) Zona ResidencialT (ZR7). ."1

ArL 28 - ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS): sâo áreas

destinadas para a produção de habitasáo de inteÍesse social, regularização fundiária de

assentamento inegular já existente e recupera$o urbanística e ambiental- Nesta zona o uso

seú misto, devendo ser incentivado a construsáo de equipamentos sociais e culturais, de

espaços públicos, bem como o comércio e serviço de canáter local. Subdividem-se em:

a) ZEIS 1

b) zErs 2
c) ZEIS 3

d) zErs 4

§ 1'- Para as ZEIS, ficam estabelecidos os seguintês objetivos e instrumentos:
I - Qualificaçao urbanístico-ambiental, com implantaçáo de infraestrutuÍa,

serviços e equipamentos sociais, transportes, pavimentação, arboriza$o dos logradouros e

relocaçáo das famílias situadas em áreas de risco ou valor ambienial;
II - Regularizaçáo fundiária dos imóveis em conformidade mm os

instÍumentos pÍevistos na l-ei Federal no IO.?57 /2ffi7;
III - constru@o e melhoria de unidades habitacionais e urbanização das sub-

áreas precárias;

AÍí 29 - ZONAS ESPECIAIS (ZE): são áreas que, em funSo de

peculiaridades urbanísticas ou ambientais, serão, de acordo com o Plano Diretor UÍbano e

com esta L-ei, objeto de diretrizes e parâmetros urbanísticos específicos.

a) 7E l: Area na parte alta da cidade, com difícil acesso a infraestrutura básica

e atualmente sem ocupação relevante, destinada a abrigar chácaras, sítios, estâncias.

Panágrafo únim - Para a Zona Especial 1, Íicam estabelecidas as seguintes !
diÍetÍizes:

I - DesestimulaÍ e contrclar a ocupação nas áreas dotadas de pouca

infraestrutura uôana e difícil acesso;

b\ ZE 2: Zona de uso misto destinada a abrigar predominantemente atividades

complementares a Zona Culturàl Espoíivq tais como hotéis, restaurantes e serviços e

comércio em geral.

ATt 30 - ZONA ESPECIAL AGRÍCOI.A,
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a) ZEA l: Znna cuja ordenaçáo de uso e ocupasáo do solo considera a pré-

existência de áreas de produção agrícola, o Rio Grande e o Ribeirão. Prevalecem atividades

agrícolas, de criação animal e aquelas de apoio e complementaçáo, compatíveis entre si. Na

ZEA'[, seÁ admitida a coexistência com outÍos usos e atividades, desde que tenham baixa

intensidade de ocupação do solo e que tenham principalmente a finalidade de dar suporte ao

exercício da atividade agrímlq sem causar impactos negativos à pÍodu€o.

b) .frA 2: Zona de uso misto cuja ordenação de uso e ocupaçáo do solo

considera a pré-existência de áreas de produçáo agrícola, agrovilas, o Ribeirão e pela Serra do

Mimo.

Art 31 - ZONA ATMDADES ADMINISTRATIVAS: Zona de uso misto,

cuja ordenação dê uso e ocupaçáo do solo se cÀÍacÍe'iza pela previsáo de edifica@es,

equipamentos e .. instalações destinadas a grandes usos insdnrcionais, abrigando
predominantemenie os Serviços de Administraçáo Pública.

Parrigrafo Único - Pa.a a Znna de AÍividades Administrativas, ficam
estabelecidas as seguintes diretrizes:

I - incentivo à instâlação de outras instituiçóes e/ou aúvidades ligadas serviços

de administra$o pública ou atividades que lhes dão supoÍte;
II:.incentivo à instalaçáo de unidades habitacionais, comerciais e de serviços

destinadas aos servidores e demais usuários;
III'- implaataçáo de corredores de circulação dotados de equipamentos que

priorizem os pedestres, inclusive Írs pessoas com deficiência, os ciclistas e o trânsporte

coletivo.

AÍí 32 - ZONA DE ATwIDADES EDUCACIONAIS: Znna de uso misto,

cuja ordenação de uso e ocupasáo do solo se czlÍacÍerjz^ pela existência e previsáo de

edifica@es, equipàmentos e instalaçóes destinadas a grandes usos institucionais, abrigando

predominantemente as Atividades Educacionais.

fanfgrafo Único - Pauia a Tnna de Atividades Educacionais, ficam

estabelecidas as seguintes diretrizes:
I - incentivo à instalaçáo de outÍas instituições e/ou atividades ligadas ao

ensino e ao esporte ou atividades que lhes dão suporte;
II 1 incentivo à instalaçáo de unidades habitacionais, comerciais e de serviços

destinadas a estudaB.tes, pÍofessoÍes, servidores e demais usuários;
III - implantaÉo de corredores de circulação dotados de equipamentos que

priorizem os pedàtres, inclusive as pessoas com deficiência, os ciclistas e o transpoíe

coletivo.

Ârt 33 - ZONA RJO DE ONDAS
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São áreas com câracteÍísticas natuÍais relevantes, importântes paia a qualidade de vida e o
bem-estar da popula$o nas proximidades do Rio de Ondas;

a) ZoNA Rio DE ONDAS 1: zona lindeira às-úargens do Rio de ondas,
limila-se à norte com a BR-242.

Paúgrafo único - Para a Tona Rio de Ondas 1, ficâm estabelecidas as seguintes

diretrizes:
I - em funçáo de peculiaridades ambientais deve ter uso e ocupação

controlados e regulamentados, contendo a expansão da área urbána que acarrete degradação

sócio-ambiental;
II - Estimular o uso voltado predominantemente parà chácaras, balneários,

clubes, hotéis, pousadas, restaurantes e bares.

b) ZONA RIO DE ONDAS 2: zona de uso misto; ió*i-" "o 
Rio de Ondas,

que em função de peculiaridades ambientais deve ter uso ê ocupaçáo controlados e

regulamentados.

Art 34 - ZONA DE SERVIÇOS RODOVIARJOS: Zona de uso mislo, com a

finalidade principal de âtender as atividades vinculadas ao transporte e tráfego pesado intenso,
como oficinas mecánicas, estacionamentos, postos de gasolina, gal$es, bem como serviços e

comércio que náo conflitem entre si

Arr 35 - ZONA CULTURAL ESPORTIVA: Zona de uso misto destinada a

abrigar predominantemente atividades que, poÍ suas câràcterísticâs únicas, corno centÍos ale

conven$o, grandes áreas de lazer, recreaçáo e espoÍtes, necessitetd disciplina especial de uso

e ocupação do solo.

Art 36 - Ánfa fspECnf- AEROPORTUÁRIA I: sâo áreas regidas por
normas Íesultantes de estudos específicos de ordenaçáo do solo, serdo objeto de progmmas de

gestão urbana paÍa implantaçáo, pelo proprietário, pelo poder público ou pela parceria entre

ambos, de atividades compatíveis com o inteÍesse específico a que se destinam, incluindo os

estabelecimentos de serviços e operaçáo aeroportuária civil; conjuntos, condomínios e

loteamentos empresariais e/ou industriais, conjugados ou separadamente, permitidas em zona

de expansáo urbana.

AÍL 37 - ZONA INDUSTRWL (ZÍ): são áÍeas de intensificaçáo do setor

secundário e de seu apoio; ,
Paúgrafo Unico - A delimitação de Zona Industrial pela legislaçao de uso e

ocupaçáo do solo local deveÉ consideÍar os seguintes aspectos:
I - Existência de inteÍesse público pela instituição de novas áreas produtivas

industriais, pela manutençáo ou recuperaçáo da produçáo industrial;
II - Disponibilidade de infraestrutura implantada que compoÍe o uso industrial

III - Influência de empreendimentos industriais existentes no [ocâ|.

Ruâ Edgard de Deus Pitta, 914 - Aratu, BarÍeiravBÀ CEP 47.806-1.16

Fone: (77) 3614-7100
Sitet www.batreiras.ba.gov.br CNPJ no 13.654.405/0001-95

planejado;



MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Estado da Bahia

Arr. 3E - ZONA DE OCUPAÇÁO CONTROTADA (ZOC): aracteizada
pelas ráreas de elevada qualidade paisagística e de preservaçáo ambiental, onde se pretende

manteÍ as atuais condiçôes de ocupação, mas deverão ser restringidas as ocupaEões futuras em

Íazáo de limitaçóes de oÍdem físico ambiental;

Art ,39 - ZONA DO 4o BEC: área federal do 40 Batalháo De Engenharia De

Construçáo l

CAPÍTUITO VI
DA CIÁSSIFICá.ÇÁO, DEFINIÇÁO, OCUPAçÁO E PARCELAMENTO DO SOLO

Da classin"rlufiooluro. ao solo

ArL 40 - Para os fins desta I-ei, os usos do solo urbano classificam-se nas

seguintes categorias:
I - habitacional: compostos por edifica@es destinadas à habitação permanente

ou transitória;
II - comunitário: espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a

serviços de educação, lazer, cultura, saúde, assistência social e cultos religiosos;
III - comercial: atividades com relação de troca visando ao lucro e

estabelecendo a ciiculagão de mercadorias;
IV 1 sewiço: estabelecimentos nos quais fica caracterizado o préstimo de mão-

de-obra ou assistêicia de ordem intelectual ou espiritual;
Y - industrial: atividades que resultam na produ@o de bens a partiÍ da

transformação de ihsumos;
YI - agropecuário: atividades de produçáo de plantas, cria@o de animais,

agroindústria, piscicultura e demais peÍtinentes;

VII - extrativista: atividades de extração mineral e vegetal.

Art 41 - Em qualquer zona ou setoÍ é admitido o uso do mesmo lote ou

edificação pror mais de uma categoria, desde que permitida, permissível e sejam atendidas, em

cada caso, as respectivas caÍacteísticas e exigências estabelecidas nesta l-ei e nos demais

diplomas legais.

ArL 42 - As atiüdades urbanas constantes das categorias de uso comercial, de

serviços e industrial, para efeito de aplicaçáo desta I-ei, classiÍicam-se, quanto à natureza, em:

I - perigosas: :rs que poss:rm dar origem a explosões, incêndios, vibra@es,

produçáo de poeira5, exalações e resíduos danosos à saúde ou que, eventualmente, possam pôr

em perigo pessoas ou propriedades circunvizinhas;
II - inómodas: a.!i que possam produzir ruídos, vibra@es, gases, poeiras,

exalações ou conturbações no tráfego, que possam causar incômodos à vizinhang;
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III - nocivas: as que impliquem na manipulaçáo de ingredientes, matérias-
primas ou pÍoc€ssos que prejudiquem a saúde ou cujos resíduos líquidos, sólidos ou emissões
gasosÍrs possam poluir a atmosfera, cursos d'água e solo;

fV - adequadas: as que sáo compatíveis com a fín'âlidade urbanística da zona

ou setor e náo sejam perigosas, incômodas ou nocivas.

ArL 43 - As atividades urbanas constantes das categorias de uso comercial, de

sewiços e industrial, para efeito de aplicaçáo desta IJi, classificam-se, quanto ao poíe, em:

I - para categorias de uso comercial e de serviços:
a) pequeno porte: área de construçáo de até lO0m'? (cem metros quadrados);

b) médio portei árcL de construção entre 10Om2 (cem metros quadrados) e

400m2 (quatrocentos metros quadrados);
c) grande poÍte: área de construção superior a 400m2 (quatrocentos metÍos

II - para categoria de uso industrial: - 
_

a) pequeno porte: áÍea de construEão de até 500m2 (quinhentos metros

b) médio pone: áÍea de constÍusão entre 5ü)m2 (qúihhentos metros quadrados)

e 1.50Om2 (um mil e quinhentos metros quadrados);
c) gnnde poÍe: áÍea de construçáo superior a l.500m'?(um mil e quinhento§

metros quadrados).

Segâo tr
Da Definiçáo dm Usos do Solo

Art 44 - Os usos habitacionais classificam-se em:

I - habitações unifamiliares: ediÍicações destinadas à moradia de uma família;
[ - habitaçóes coletivas: edificaçóes com mais de duas unidades residenciais

autônomas, agmpadas veÍticâlmente com áreas de circulaçáo intêma comuns à ediÍicaçáo e

acesso ao logradouro público;
III - habitaçóes unifamiliares em série: edifrcaçóes õom duas ou mais unidades

residenciais autônomas, agmpadas horizontalmente, paralelas ou trànsveÍsais ao alinhamento

predial;
IV - habitaçóes de uso institucional: edifica@es destinadas à assistência social,

abrigando estudantes, crianças, idosos e neressitados, tais como albergues, alojamentos

estudantis, casas do estudante, asilos, conventos, seminários, internatos, orfanatos, e

assemelhados;
V - habitasóes ransitórias: edifica@es com unidades habitacionais destinadas

ao uso transitório, onde se recebem hóspedes mediante remuneÍa§ão, podendo seÍ de tÉs
tipos:

a) habitação transitória 1: apaÍt-hotel, pensáo, albergues e similares;
b) habitaçáo transitória 2: hotel;
c) habitação transitória 3: motel.
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Art 45 - Os usos comunitários classificam-se em:

I - uso comunitário 1: sáo compostos por atividades de atendimento diÍeto e

funcional ao uso residencial, como ambulatórios, estabelecimentos de assistência social,

beryírios, crecheq, bibliotecas, estabelecimentos de educação infantil (ensino maternal, pré-

escola, jardim deiúfância) e estabelecinentos de educa$o especial;

II 1: uso comunitário 2: são atividades que implicam em concentração de

pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos e padóes viiírios especiais, classificando-se em:

a) dso comunitáio 2 de educaçáo: estabele€imentos de educação brásica e

profissional;
b) uso comunitário 2 de saúde: hospital, maternidade, pronto-socorro, sanatório

e similares;
c) uso comunitário 2 de lazq e cultura: auditório, boliche, casa de espetáculos

artísticos, cancha de bocha, cancha de futebol, centro de recÍeaçáo, centÍo de conven@es,

centro de exposiçiigs, centro de eventos, cinema, colônias de férias, museu, piscina pública,

pista de patinação e skate, sede cultural, sede esportiva, sede recreativa, sociedade cultural e

teatro e outÍas atividades que possam produzir ruído, causando incomodo à vizinhança;

d) .uso comunitário 2 de culto religioso: casas de culto e templos religiosos,

capela monuária..
III - uso comunitário 3: são atividades de grande poÍte, que implicam em

concentraçáo de pessoas ou veículos, náo compatíYeis diretamente ao uso residencial e

sujeitas a controle.especíhco, classiÍicando-se em:
a) :úso comunitário 3 de lazer autódromos, kartódromos, c€ntros de equitaçáo,

hipódromo, circoi, parques de diversóes, esádios, pistas de tÍeinamento, Íodeios;

b) uso comunitiário 3 de ensino: campi universitários e estabelecimentos de

ensino superior;
c) uso comunitário 3 de transpoíe: terminais rodoviários e aeroportuários;

d) uso mmuniuário 3 de lazer e comércio: shopping centers.

Art ,16 - Os usos comerciais se classifrcam em:

I - coméÍcio vicinal: atividade comercial varejista de pequeno pone'

disseminada no inlerior das zonas, de utilizaçáo imediata e cotidiana, podendo ser a§ougues'

casa de armarinho.s, casas lotéricas, drogarias, ervanários, farmácias, floriculturas, mercearias,

locais de venda de hortifrutigranjeiros, papelarias, revistarias, paniÍicadoras, bares, cafeterias,

cantinas, casas de chá, confeitarias, comércio de refeiçóes embaladas, lanchonetes, liwarias,
pastelarias, lojas de vestuários, postos de venda de gás liquefeito, relojoarias e sorveterias,

conveniências e congêneres;
II - comércio de bairro: atiüdades comerciais de varejo de médio porte

destinadas a atendiÍnento de bairro ou zona, podendo se[ restauÍantqs, rotisserias, chopperias,

chunascarias, petiscarias, pizzarias, comércio de material de construçáo, comércio de veículos

e acessórios, vestuãrios, -joalherias; e congêneres;

III - comércio setorial: atividades comerciais varejistas, com abrangência

maior que o comércio de baino, podendo ser centros comerciais, lojas de departamentos,

super e hipermercados, e congêneres;
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fV - comércio geral: atividades comerciais varejista§ e atacadistas destinadas a

atender a populaçáo em geral, que, por seu poÍte ou natuÍeza, exijam confinamento em área

própria, podendo ser estabelecimentos de comércio atacadista e comércio varejista de grandes

equipamentos e congêneres;
V - comércio específico: atividades comerciais Que dependem de análise

especial para se adequar ao sistema viário e à vizinhang, podendo ser comércio varejista de

combustíveis, comércio varejista de derivados de petóleo, comércio varejista de materiais de

construçáo, postos de gasolina, fogos de artifícios e congêneres.

ArL 47 - Os usos de serviços se classificam em:

I - serviço vicinal: são atividades profrssionais e serviços pessoais de pequeno

poÍe, não incômodas ao uso residencial, podendo seÍ atelieÍ c[é profissionais autônomos,
prestaçáo de serviços, tais como de inforrnática, manicure e moniagem de bijuterias, agências

de serviç.os postais, consultórios, escritórios de comércio vã'iejista, saláo de beleza é

congêneres;
II - sewiços de bairro: atividades de prestação de serviços, de médio porte e

destinadas ao atendimento de um determinado baino ou zonâ, podendo seÍ academias,

agências banciárias, borracharias, escritórios administrativos, estabelecimentos de ensino dé

cursos livres, laboratórios de análises clínicas, radiológicos, fotogúficos, lavanderia, oficina

mecânica de veículos e estacionamento comercial e congêneres;

III - serviço setoÍial: atividades prestadoÍas de Serviçls, destinadas a um

atendimento de maior abrangência, tais como bufê com salão de festas, clínicas, edifícios de

escritórios, entidades financeiras, escritório de comércio atacadista, imobiliárias, sede de

empresas, serviços de lavagem de veículos, locadora de veÍiulos, serviços públicos e

congêneres;
fV - serviço geral: atividades de prestaçáo de serviços destinadas a atender a

população em geral, que, por seu poÍte ou natuÍeza, exijam confinamento em iírea própria, tais

como agenciamento de cargas, canil, marmorarias, depósitos, armazéns gerais, entrepostos,

cooperativas, silos, grandes oficinas, grandes oÍicinas de lataria e pintura, hospital veterinário,

hotel paÍa animais, gráficas, serviçros de coleta de lixo e entulhos, tÍansportadoras e

congêneres;
Y - serviço específico: atividades de presta@o de serviços que dependem de

análise especial para se adequar ao sistema viário e à vizinhança, podendo ser de dois tipos:

a) serviço específico 1: centro de contÍole de vôo, posto de abastecimento de

aeronaves, serviços de bombas de combustível para abastecimento de veículos de empresas;

b) serviço especíÍico 2: cemitério, ossário, crematório;
c) seÍviço específico 3: ecopontos, terminais de transbordo de resíduos.

Art 48 - Os usos industriais se classificam em:

I - uso industrial 1: atividades industriais compatíveis com o uso residencial,

não inómodas ao entorno, tais como:
a) confe@es em geral;

b) pequenas manufatuÍas e pÍodutos artesanais;

c) indústrias caseiras;
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u) outras atividades industriais de grande pone.

ArL 49 - O uso agropecuário se caracteüa pelas seguintes atividades:
I - cultivo agrícola de culturas perenes e permanentes, para exploraçáo

econômica e/ou de subsistência;
II - produção de gráos;

III - produçáo de pastagens e capineiras;
IV - produção de hortifrutigranjeiros;
V - produçáo de mudas e sementes;

YI - produçâo de madeira;
VII - produção de húmus;
VIII - produção de biogás, proveniente da biomassa residual ou náo desde que

da mesma propriedade ou em condomínio de propriedades;
D( - criação de animais em sistema intensivo e extgnsivo;
X - turismo rural (restauÍantes, hotéis-fazenda, pousadas e congêneres).

Art 50 - O uso extrativista se caracteriza poÍ atividades de extràçáo mineral e

vegetal, mmo:
I - extra$o de areia;

lI - extràção de argila;
ru - extraçáo de madeira;
IV - extração de minérios;
V - extraÉo de rochas sedimentaÍes para produçáo de cimento, granitos e

produtos e congêneres;
VI - extÍação vegelal.

ArL 5l - As atividades nâo contempladas na presente I-ei seráo analisadas pela

Conselho do Plano DiÍetor ou órgão semelhante a ser criado.

Arr 52 - Para liberaçáo de instala@o de atividades sujeitas ao licenciamento
ambiental, conforme legislago específica, deverá ser requerido o licenciamento prévio ao

órgão ambiental.

Art 53 - Excepcionalmente podeú ser dada destinaçáo industrial a área rural

específica, mediante lei própria e prévia consulta.

Seçáo III
Da Ocupaçáo do Solo

Art 54 - De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona ou

setor, os usos serão considerados como:
I - uso permitido;
ll - uso permissível;
III - uso proibido.

Rua Edgârd de Deus Pitta,914 - AÍatú, Barreiras/BA, CEP 47.806-146
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d) pÍodutos alimentícios;
e) suprimentos para informática;

0 outras atividades industriais de pequeno porte.

II:'uso industrial 2: atividades industriais coúpatíveis ao seu entomo e aos

paÍâmetÍos construiivos da zon4 náo geradoras de intenso fluxo de pessoas, veículos, sons e

ruídos em intensidade superior àquela estabelecida na legislaçáo e poluiçáo atmosférica, tais

como:
a) aozinha industrial;
b) fiáçáo;
c) fnnilaria;
d) indústria de panificaçáo;
e) indústria páfica;
f) indústria tipográfica;
g) marcenarias;
h) serralheria;
i) indústria de mmponentes eletónicos;
j) embalagens;
k) outÍas atividades industriais de médio porte.

III: uso industrial 3: atividades industriais em estabelecimento que implique

na fixaçáo de padr6es específicos, quanto às características de ocupaçáo do lote, de acesso, de

localização, de tnáfego, de serviços urbanos e controle de polui$o, disposição adequada dos

resíduos gerados, tds como:
a) construÉo de embarcaçóes;

b) cunume;
c) desdobramento de madeira;
d) destilasáo de álmol;
e) entreposto de madeira para exporta@o (ressecamento);

f) frigorífrco;
g) tundição de pegs;
h) indústria cerâmica;
i) indústÍia de aÍtefatos de cimento;
j) indústria eletromecân ica;
k) indústria mecânica;
l) indústria metalúrgica;
m) indústria química;
n) montagem de veículos;
o) pmdu$o de ólms vegetais e outÍos produtos extraídos da madeira;

p) pÍoduçáo de ólms, gorduras e ceras vegetais e animais;
q) produçáo de rações e farinhas de origens vegetal e animal;
r) torrefação e moagern de cereais;

s) usina de concreto;
t) equipamentos, peças e acessórios para agropecuária;

Rua EdgaÍd de Deus Piita, 914 - AÍatu, BaneiravBÀ CEP 47.806-146
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§ 1o - As atividades permissíveis serão apreciadas pela Conselho do Plano

Diretor ou órgáo semelhante a ser criado-

§ ?1 - A permissão para a localizaçáo de qualquer atividade de natuÍeza

perigosa, inómoãa ou nociva dependeÉ de licença ambiental expedida pelo órgâo

competente. ..

. Seçáo IV
Das Areas de Estacionamento e Recrea$o

ArL. 55 - SeÉ exigida a Íeserva de espaço, coberto ou náo, para

estacionamento, Dos lotes oclpados por edificações destinadas aos diferentes usos e

atividades.

§ la - O número mínimo de vagas de estacionamento seú vinculado ao uso da

edificaçáo e sua localizaçáo no sistema viário.

§ 29 - O número mínimo de vagas de estacionamento, suas dimensões,

esquemas de acesso e circula@o está Íegulamentado pelo Código de Obras e Edifica@es.

Art 56 - Em todo edificio de habitago coletiva e nas habitaçóes unifamiliares
em série, transveÍsais ao alinhamento predial, com cinco ou mais unidades de moradi4 será

exigida área sócio-Íecreativa equipada.

Panágrafo Úoi- - O dimensionamento e as demais quircterísticâs das áreas

de ÍecreaÉo estão Íegulamentados pelo Código de Obras e Edilica@es.

CAPÍTIJI,o vII
DISFOSIÇÓES NNAIS

Art 57 - Para efeito de ciálculo da altura das edifica@es seráo considerados:

I - dimensáo máxima de três metÍos, para cada pavimento tipo, considerados

de piso a piso, ou do piso até a linha superior da laje de forro do último pavimento;

tr - em prédios com o pavimento térreo destinado a atividade comercial será

permitida, para efeito de cálculo, a altura máxima de cinco metÍos e cinquenta centímetros,

havendo ou não mezanino, desde que este não ultrapasse cinquenta poÍ cento da rárea do

compartilhamento no pavimento, não implicando em acréscimo de área construída, do índice

I de aproveitamenlo ou na alturâ das edifica@es.

Arü 5E - Nas ediÍicaçoes de uso coletivo, náo serão computâdas no ciálculo do

índice de aproveitamento, com o intuito de incentivar a constitui$o de espaços

complementares, coletivos e de áÍeas de uso ÍecÍeativo:

Rua EdgaÍd de Deus Pith, 914 - Aratu, BarÍeiravBÀ CEP 47.806-146
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I - as áreas destinadas aos serviçros de apoio de uso comum dos prédios, tais
como citsa de máquinas e de bombas, instala@es centrais, aquecimento de água, medidores,
cistema, depósito de lixo, área dos reservatórios, baniletes, central de GLP e guaritas de até
6,00m, (seis metros quadrados), superfícies ocupadas por escadas por pavimento, poço de
elevador;

tr - as áreas destinadas à guarda de veículos, tais como vagas de
estacionamento náo cobertas e sem impermeabilizaSo do piso.

ArL 59 - Não serão computadas no cáculo do índice de aproveitamento e na

altura das edifica@es as áreas fechadas na cobeÍura dos edifícios, até o limite máximo de

cinquenta poÍ cento da área do último pavimento, desde que de uvi coletivo.

ArL 60 - Nas edificagóes de uso coletivo não seráo computados no cálculo do
índicr de apÍoveitamento, da taxa de ocupação e da altura os pavimentos em subsolo, desde

que estejam situados a, no máximo, um metro e vinte centímetros acima do nível médio do
passeio, contado esse até a linha inferior da laje de fono do referido pavimento, e possuam

atividade de depósito ou estacionamento.

Art 6l - Os limites entÍe as zonas indicadas no Mapa de Zoneamento anexo,
paÍte integrante desta IJi, poderáo ser ajustados pela Comissão de Urbanismo, quando
verificada a necessidade de tal procedimento, com vistas a maior precisão dos limites ou para

se obter melhor adequagão no local onde se pÍopuser a alteraçáo, considerando-se as divisas
dos imóveis, o sistema viário ou a oconência de elementos naturais e outros fatores
condicionantes.

ArL 62 - As determinaçôes desta ki não substituem e nem isentam dé

obediência às normas federais, estaduais e municipais que objetivam ísseguraÍ condiçoes
ambientais em geral, além das sanitárias, de ilumina$o, ventilaçáo, insolação, circulaçáo
intema, paÍa todos os tipos de edifica@es, independente das zohas ou setores em que sâo

construídas.

ArL 63 - Poderáo ser desapropriados, para Íins urbanísticos, na forma da

legislação vigente, os terrenos considerados inedificiáveis em virtude de afastamentos e recuos

estabelecidos em legislaçáo específica.

Art" ú - A edifrcação com mais de doze unidades habitacionais, geminadas ou

náo, em um mesmo lote não urbanizado, implica o parcelamento obrigatório do terreno.

ArL 65 - As infraçóes à pÍesente ki daÉo ensejo à cassação do respectivo

alvará, embargo administràtivo, aplicação de multas e demolição de obras.

Ara. 66 - Os casos omissos serão analisados pela Comissão Municipal de

Urbanismo.

Rua Figard de Deus Piua,914 - Aratu, BarreiraíBÁ, CEP 47.806-1,16
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