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Leis

LEI COMPLEMENTAR Nº 02 DE05 DE SETEMBRO DE 2019.

DISPÕE
SOBRE
O
ZONEAMENTO,
PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO
SOLO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA
MARGARIDA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA NO
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei orgânica do
Município e do seu plano diretor de desenvolvimento urbano, faz saber a todos os seus
habitantes que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS
Art.1. A presente Lei dispõe sobre a divisão do Município em Zonas, define, novos limites
territoriais, normas de parcelamento, ocupação e uso do solo do Município de Salinas da
Margarida, bem como estabelece as intensidades de ocupação, utilização e as atividades
adequadas, toleradas e proibidas, tendo em vista os seguintes objetivos:
I-

Orientar e estimular o desenvolvimento urbano sustentado;

II- Harmonizar a coexistência de usos conflitantes, em especial nas áreas residenciais
e outras atividades de interesses sociais e econômicos;
III-

Permitir o desenvolvimento racional e integrado;

IV- Assegurar concentração urbana equilibrada, mediante o controle do uso e do
aproveitamento do solo;
V- Assegurar a reserva de espaços necessários à expansão disciplinada da cidade e
que valoriza as potencialidades econômicas do município;
Art.2. São aplicadas as legislações federal e estadual, sem prejuízo das normas
constantes desta Lei, nas questões pertinentes a:
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I- Proteção dos monumentos de interesse histórico e Cultural. Proteção Paisagística e de
recursos hídricos e ambientais
II- Proteção a livre circulação de bens e pessoas e dos meios de sistemas e terminais de
transportes.
CAPÍTULO II
DOS LIMITES TERRITORIAIS
Art.3. Para efeito de aplicação da presente lei, ficam ratificados os limites do município
estabelecidos pela lei estadual de nº 14.091 de 29/04/2019 e por esta lei.
Art.4. Os limites do Município de Salinas da Margarida estabelecidos na forma da lei de nº
1755/62 ficam atualizadas pela Lei Estadual de nº 14.091 de 29/04/2019, passando a
vigorar com os seguintes limites:
I- Com o Município de Saubara- Começa no ponto da foz do rio Paraguaçu na baía de
todos os Santos (coordenadas -12°50’18,73”; 38°48’06,77”); fronteiro ao morrote da pedra
mole na barra do Paraguaçu, segue pela linha mediana da baia de todos os Santos até o
ponto de (coordenadas -12°48’02,00”; 38°41’54,81”), entre a ponta da Saraíba
(continente) e a ponta do barco (Ilha dos Frades), a oeste da estação de gaseificação da
Petrobrás (pertencente a Salvador);
II- Com o Município de Vera Cruz- Começa no ponto fronteiro à foz do Rio Nogueira, no
Canal de Itaparica (coordenadas -12°55’27,79”; 38º43’22,72”), segue por este canal,
sentido sudoeste, até o ponto ao canal de Itaparica (coordenadas –12°58’00,65”;
38°45’05,28”), entre a ponta do Apicum grande e a ilha de Saraíba, fronteiro ao riacho do
Forno;
III- Com o Município de Jaguaripe- Começa no ponto do canal de Itaparica (coordenadas 12º50’00,65”; 38°45’05,28”) entre a ponta do Apicum grande e a ilha de Saraíba, segue
pelo canal de Mombaça, até a foz do riacho do forno na enseada de Mombaça
(coordenadas12°57’21,74; 38°46’04,17”) sob pelo riacho do forno até sua nascente
IV(coordenadas – 12°56’58,82”; 38°47’38,38”) segue pelo divisor de aguas das
sub bacias dos rios Tapera e Jacinto até o ponto fronteiro das nascentes dos riachos
Jacinto e Santa Luzia ( coordenadas – 12°55’05,84”; 38°48’37,27”), na divisa de agua da
serra das Covoadas;
IV-Com o Município de Maragogipe- Começa no ponto fronteiro as nascentes dos riachos
Jacinto e Santa Luzia (coordenadas – 12°55’05,84”; 38°48’37,27”), no divisor de aguas da
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serra das Covoadas, segue por essa divisa até o encontro coma serra da Barra do
Paraguaçu (coordenadas – 12°52’17,97”; 38º48’25,14”) daí segue no divisor de aguas da
serra da Barra do Paraguaçu até o entroncamento da estrada Cairú-Estaleiro do
Paraguaçu para o Sitio Maia (coordenadas -12°51’38,34”; 38°48’18,48”), daí segue pela
divisa das aguas da serra da Barra do Paraguaçu sentido norte até o morrote da Pedra
Mole, na Barra do rio Paraguaçu (coordenadas -12°50’50,28; 38°48’05,05”) daí em reta,
sentido norte até o ponto fronteiro ao morro da Pedra Mole, na foz do Parauaçu
(coordenadas – 12°50”18,73”; 38°48’06,77”).
CAPÍTULO III
DO ZONEAMENTO URBANO
Art.5. Para efeito de aplicação da presente lei e de acordo com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Município de Salinas da Margarida, fica estabelecida a
divisão do Município em Macro zonas e zonas, assim definidas:
I- Macrozona de Interesse Ambiental 1,2 3,4,5
II- Macrozona de Articulação Urbana 1,2,3,4,5,
III- Zonas - de acordo com o estabelecido nos quadros abaixo:
Parágrafo único: O Plano diretor também estabeleceu a divisão em zonas, de acordo
com os quadros abaixo, podendo admitir atividades de extração, agricultura, pecuária
pesca e demais atividades próprias do meio rural, como especificado também no código
de obras, Urbanismo, Edificações e Posturas do Município Título VI, Capitulo I, Art.79.

I. Divisão das Zonas da sede do Município;
Item

Zonas

Núcleos Urbanos

Sigla

I

Zona Urbana Consolidada 2

Sede de Salinas

(ZUC2)

II

Zona Urbana Consolidada 3A

Sede de Salinas

(ZUC3A)

III

Zona Urbana Consolidada 3B

Sede de Salinas

(ZUC3B)

IV

Zona de Comercio e Serviço 1

Sede de Salinas

(ZCS1)

V

Zona Portuária 2

Sede de Salinas

(ZP2)

VI

Zona de Expansão Urbana 3

Sede de Salinas

(ZEU3)

VII

Zona de Interesse Ambiental 4D

Sede de Salinas

(ZIA4D)

VIII

Zona de Interesse Ambiental 3D

Sede de Salinas

( ZIA3D)

IX

Zona de Interesse Ambiental 4C

Sede de Salinas

(ZIA4C)

X

Zona de Interesse Ambiental 5

Sede de Salinas

(ZIA5)
Fonte: PDDU/2011
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Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro estão em conformidade com
a lei complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de
Salinas da Margarida.
II. Divisão da Zonas no Distrito de Encarnação;
Item
I

Zonas

Núcléos Urbanos

Zona Urbana Consolidada 1

Encarnação de Salinas

Sigla
(ZUC1)

II

Zona Habitacional

Encarnação de Salinas

(ZH)

III

Zona Portuária 1

Encarnação de Salinas

(ZP1)

IV

Zona de Expansão Urbana 1

Encarnação de Salinas

(ZEU1)

V

Zona de Transição Urbano Ambiental 1

Encarnação de Salinas

(ZTUA1)

VI

Zona de Transição Urbano Ambiental 2

Encarnação de Salinas

VII

Zona de Interesse Ambiental 1

Encarnação de Salinas

(ZIA1)

VIII

Zona de Interesse Ambiental 3A

Encarnação de Salinas

(ZIA3A)

(ZTUA2)

IX

Zona de Interesse Ambiental 3B

Encarnação de Salinas

(ZIA3B)

X

Zona de Interesse Ambiental 4A

Encarnação de Salinas

(ZIA4A)
Fonte: PDDU 2011

Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro estão em conformidade com a
lei complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de
Salinas da Margarida.
III. Divisão das Zonas no Distrito de Conceição

Item

Zonas

Núcléos Urbanos

I

Zona Urbana Consolidada 4

Conceição de Salinas

Sigla
(ZUC4)

II

Zona de Especial Interesse Social 1

Conceição de Salinas

(ZEIS1)

III

Zona de Comércio e Serviços 2

Conceição de Salinas

(ZCS2)

IV

Zona Portuária 3

Conceição de Salinas

(ZP3)

V

Zona de Expansão Urbana 4

Conceição de Salinas

(ZEU4)

VI

Zona de Expansão Urbana 5

VII

Zona de Interesse Ambiental 4F

Conceição de Salinas
Conceição de Salinas

(ZEU5)
(ZEU4F)
Fonte:PDDU/2011

Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro estão em conformidade com a
lei complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de
Salinas da Margarida
4
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IV. Divisão da Zonas no Distrito de Cairú
Item
I

Zonas

Núcleos Urbanos

Sigla

Zona Urbana Consolidada 5

Cairú

(ZUC5)

II

Zona de Especial Interesse Social 2

Cairú

(ZEIS2)

III

Zona de Comércio e Serviços 3

Cairú

(ZCS3)

IV

Zona de Expansão Urbana 6

Cairú

(ZEU6)

V

Zona de Expansão Urbana 7

Cairú

(ZEU7)

VI

Zona de Expansão Urbana 8

Cairú

(ZEU8)

VII

Zona de Interesse Ambiental 4G

Cairú

(ZIA4G)
Fonte: PDDU 2011

Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro estão, em conformidade com a
lei complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de
Salinas da Margarida.
V. Divisão das Zonas no Distrito de Barra do Paraguaçu
Item

Zonas

Núcleos Urbanos

Sigla

I

Zona de Interesse Turístico

Barra do Parauaçu

(ZIT)

II

Zona Portuária 4

Barra do Parauaçu

(ZP4)

III

Zona de Interesse Ambiental 3

Barra do Parauaçu

IV

Zona de Interesse Ambiental 4H

Barra do Paraguaçu

(ZIA3)
(ZIA4H)
Fonte: PDDU 2011

Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro estão conformidade com a lei
complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salinas
da Margarida.
VI. Divisão das Zonas na Macrozona de Articulação Urbana II
Item
I

Zonas

Núcleos Urbanos

Sigla

Zona de Expansão Urbana 2

Macrozona II

(ZEU2)

II

Zona de Transição Urbano Ambiental 3

Macrozona II

(ZTUA3)

III

Zona de Transição Urbano Ambiental 4

Macrozona II

(ZTUA4)

IV

Zona de Transição Urbano Ambiental 5

Macrozona II

(ZTUA5)

V

Zona de Interesse Ambiental 2

Macrozona II

(ZIA2)

VI

Zona de Interesse Ambiental 3C

Macrozona II

(ZIA3C)

VII

Zona de Interesse Ambiental 4B

Macrozona II

VIII

Zona de Interesse Ambiental 4E

Macrozona II

(ZIA4B)
(ZIA4E)
Fonte: PDDU 2011
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Parágrafo único. As divisões das áreas citadas neste quadro, estão conformidade com a lei
complementar 04/2011 que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salinas
da Margarida.

CAPÍTULO IV
DOS LIMITES DE ZONAS URBANAS
Art.6. Para efeito de aplicação da presente lei, as Zonas indicadas nos quadros de I a VI do
artigo anterior, compreenderão, em seus logradouros urbanos, as seguintes áreas:

I–

ZONA DO DISTRITO SEDE DE SALINAS

a)
Estão zoneadas como ZCS1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Presidente Vargas, Trv. Nilzo José de Brito, Rua Padre Palmeira, Pça Tenente
Albuquerque, Rua da Paz, Rua São Cristóvão, Rua Lídio Pena, Rua Padre Luiz Fontana;
Rua Estrada de Acesso,
b)
Estão zoneadas com ZIA4D as seguintes ruas, avenidas praças, largos e travessas:
Av. Lourenço Marinho, Rua Nauro Campos, Rua Nova Formosa, Rua João Soares, Rua
Prof. Guilhardo, Lot. Sitio Boa Vista, Rua da Vaidade, Largo Dois de Julho, Av. Sevilha, Av.
Manoel Paulo dos Santos, Lot. Habitacional Ursicino de Queiroz, Rua Praia do
Camburuim;
c)
Estão zoneados como ZUC3B as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Boa Vista, , Trav. Nilzo José de Brito (duas classificações), Av. dos Viveiros, Av.
Lourenço Marinho, Lot. Nossa Senhora do Carmo, Rua Novo Paraíso,
d)
Estão zoneadas como ZEU3 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Av. Lourenço Marinho (duas classificações), Rua Nova Brasília, Rua do Carro Velho, Rua
Mangueira, Estrada de Acesso (duas classificações);
e)
Estão zoneadas como ZP2 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Av. Beira Mar, Rua Comendador Campos, A. Beira Mar-Sítio Ponta do Araçá;
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f)
Estão zoneadas como ZUC2 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
Travessas:
Loteamento Santo Antônio - Porto da Telha, Rua Campo da Bola- Porto da telha, Rua da
Mangueira- Porto da Telha, Rua do tamarindeiro- Porto da Telha, Rua São Felix-Porto da
telha, Rua vivendas do Dendê-porto da telha;

g)
Estão zoneadas como ZUC3A as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Coqueiro, Rua São Cristóvão, Largo Dois de Julho, Rua prof. Guilhardo (duas
classificações), Rua Nauro Campos (duas classificações); Rua Nova Formosa; Rua João
Soares; Av. Sevilha,
h)
Estão zoneados como ZP1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Av. Manuel Paulo dos Santos;
i)
Estão zoneados como ZIA4C as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Ilha Dourada;

II – ZONA DO DISTRITO DE ENCARNAÇÃO
a)
Estão zoneados como ZEU 1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Campo da Bola; Rua de Brotas, Rua 13 de Maio; Rua Caminho de Areia; Rua da
Mangueira, Rua da Igreja, Rua do Canto Escuro, Rua Contra Mestre, Rua Benjamim
Constant, Praça Adalgisa, Rua do cemitério, Praça Carlos Reis, Praça Juracy Santos, Rua da
Paz, Av. Ferreira, Av. Governador Cézar Borges, Praça Leonardo, Rua Alto das Pombas, Rua
do Amparo, Trv do Rosário, Rua Estrada de Acesso;
b)
Estão zoneados como ZUC 1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Praia dos viveres; Rua Mangue Seco; Trv. Pousada Brisa do Mar,
c)
Estão zoneados como MZIA2 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Lot. Barro Vermelho,
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d)
Estão zoneados como ZP1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua do Porto,
e)
Estão zoneados como ZIA3A as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Porto (três classificações),

f)
Estão zoneados como ZIA4A as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Porto ( três classificações),
g)
Estão zoneados como ZTUA1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Estrada de Acesso,
h)
Estão zoneados como ZTUA1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Estrada de Acesso (quatro classificações);
i)
Estão zoneados como ZIA1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua Estrada de Acesso (quatro classificações);
j)
Estão zoneados como ZIA2 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua Estrada de Acesso (quatro classificações);
.III – ZONA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO
a) Estão zoneadas como ZP3 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua Campo da Bola,
b)
a)
Estão zoneadas como ZUC4 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Alto da Sapucaia, Rua Alto da fruteira
c)
Estão zoneadas como ZEIS1 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Manguinho lot. Vilas da Sal, Rua Rancho da Margarida,
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d)
Estão zoneadas como ZEU5 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Flor de Liz-Pq. das Margaridas I, Rua Nova, Rua do Gravatá, Rua do Fogo, Rua da
Palmeira, Travessa Flamboyans, Rua da Praia Grande
e)
Estão zoneadas como ZEU4 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Gravatá (duas Classificações), Rua Nova (duas classificações), Rua Flor Diná-Pq.
das Margaridas I, Rua das Tulipas- Pq. das Margaridas II, Rua do Delfino-Pq. das
Margaridas II, Rua da Palma- pq. das Margaridas II, Rua do Girassol- Pq. das Margaridas II
, Rua da Iris-Pq. das Margaridas II, Rua Flor de Liz-Pq das Margaridas II, Ruas das
Hortênsias – Pq. das Margaridas II, Rua das Amoreiras-Pq. das Margaridas II, Rua das
Acácias-Pq das Margaridas II, Rua das Rosas-Pq. das Margaridas I, Rua do Araça-Pq. das
Margaridas I, Rua Flor de Maracujá –Pq. das Margaridas II, Rua Flor Malu-Pq. das
Margaridas I, Travessa da Rua da Palmeira, Rua Nova;
f)
Estão zoneadas como ZCS2 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua da Cajazeira, Travessa Flamboyans, Alto da Fruteira,
g)
Estão zoneadas como ZP3 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua do Cruzeiro, Rua do Gravatá, Rua 3 de Maio
h)

Estão Zoneadas como ZIA4F as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Campo da Bola, Rua Nova (duas classificações),

IV –ZONA DO DISTRITO DE CAIRÚ
a)
Estão zoneadas como ZEU6, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Lot.-MR Empreendimentos, Cairú de Cima,
b)
Estão zoneadas como ZCS3, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
c)
Rua Cairu de Cima (quatro classificações)
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d)
Estão zoneadas como ZUC5, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Cruzeiro, Rua do Areal, ZUC5, ZUC5, Rua da Igreja, Rua da Fazenda,
e)
Estão zoneadas como ZEU8, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua da Fazenda,
f)
Estão zoneadas como ZIA4G, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua do Porto,
g)
Estão zoneadas como ZEIS 2, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Cairú de Cima (quatro classificações),
h)
Estão zoneadas como ZEIS 2, as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Cairú de Cima (quatro classificações),

V – ZONA DO DISTRITO DE BARRA DO PARAGUAÇU
a)
Estão zoneadas como ZIT as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua da Igreja, Rua do Cruzeiro, Rua do Baixo, Rua do Meio, Rua da Fonte,
b)
Estão zoneados como ZP4 as seguintes ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua Beira Mar,
c)
Estão zoneados como ZIA4H as seguintes, ruas, avenidas, praças, largos e
travessas:
Rua Estrada de Acesso,
d)
Estão zoneados com ZEU5 as seguintes, ruas, avenidas, praças, largos e travessas:
Rua Alto da Sapucaia,
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CAPÍTULO V
DOS PARÂMETROS DE PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
SEÇÃO I
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 7º O parcelamento do solo na Macro zona Urbana será regulado por essa lei ,
observados os princípios do Plano Diretor de Parcelamento Urbano e definidas nos
Parágrafos 8º, 9º e 10º desta lei
Parágrafo Único – Até a promulgação desta lei a que se refere o caput deste artigo, deverão
ser observadas as disposições do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, da lei anterior
de ocupação e uso do solo, do Código de Obras do Município de Salinas da Margarida e da
Lei Federal nº. 6.766/79, de 19 de dezembro de 1979.
Art.8º. Os parâmetros urbanísticos para projetos de parcelamento do solo na Macro zona
Urbana obedecerão, aos requisitos da lei complementar nº. 1.128/2011 de 09 de agosto de
2011, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e pelo Código de Obras, Edificações,
Urbanismo e Postura do Município de Salinas da Margarida, e são os seguintes:
I. Lote mínimo: 200 m² (duzentos metros quadrados);
II. testada mínima do lote: 10 m (dez metros);
III. Profundidade mínima do Lote: 20 m. (vinte e cinco metros);
IV. Quadra máxima: 10.000 m² (Dez mil metros quadrados), definida pelo alinhamento dos
lotes;
V. A extensão máxima do lado da quadra será de 200 m (duzentos metros), delimitada
pelo alinhamento dos lotes das ruas transversais, salvo quando localizados em zona
estritamente industrial;
VI. A largura mínima do passeio público será de 1,20 m (um metro e vinte centímetros),
nas zonas urbanas consolidadas do município; 2,0m (dois metros) nas zonas de expansão
Urbana e de 4,0 m (quatro metros), quando se tratar de vias de grande circulação;
VII. Da área total da gleba, objeto de parcelamento, 35% (trinta e cinco por cento) se
destinará a áreas públicas, quando o adensamento previsto para loteamento for mínimo;
40% (quarenta por cento), quando o adensamento previsto for médio; e 45% (quarenta e
cinco por cento), quando o adensamento previsto for máximo e;
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VIII. As vias públicas terão que ser integradas à malha urbana existente e proposta, dando
continuidade ao traçado urbano, sem qualquer impedimento ou restrição de circulação,
inclusive as vias locais, salvo quando definida em lei como espaço de lazer.

IX. Parágrafo Único - Nos projetos de parcelamento de solo, as áreas de preservação
permanente e as faixas non aedificandi não serão contabilizadas na percentagem
destinadas às áreas públicas.
SUBSEÇÃO I
Art.9º. Parâmetros urbanísticos, por distrito, índices de ocupação e parcelamento:
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Encarnação - Parâmetros Urbanístico
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Sede de Salinas da Margarida - Parâmetros Urbanísticos
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Cairú – Parâmetros Urbanísticos
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Art.10º. Parâmetros urbanísticos - Limites para geração de poluição atmosférica, por zona:
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Art.11. Instrumentos de política urbana, por distrito:

Sede de Salinas da Margarida

OBSERVAÇÕES:

Direito de superfície

CDRU- Concessão do direito
real de uso

URBANA

IPTU progressivo

POLÍTICA

Direito de preempção

DE

Outorga onerosa do direito
de construir

Zonas
ZUC-2
ZUC-3ª
ZUC-3B
ZEU-3
ZCS-1
ZP-2
ZIA-3D
ZIA-4C
ZIA-4D
ZIA-5

Operação urbana
consorciada

INSTRUMENTOS

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1- APLICÁVEL
0- NÃO APLICÁVEL
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Encarnação
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MZA-2
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Conceição de Salinas
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Cairu

24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SSCL6PFKGOWGXNJPV4CYZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Setembro de 2019
25 - Ano - Nº 4234

Sexta-feira
6 de Setembro de 2019
26 - Ano - Nº 4234

Salinas da Margarida

Barra do Paraguaçu

25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SSCL6PFKGOWGXNJPV4CYZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Salinas da Margarida

Sexta-feira
6 de Setembro de 2019
27 - Ano - Nº 4234

SEÇÃO II
DO USO DO SOLO
Art.12º. O uso do solo fica classificado em:

I.
Residenciais – aquele destinado à moradia unifamiliar ou multifamiliar; que
apresentem, pelo menos, um dormitório, uma cozinha e um sanitário, sendo destinadas à
habitação d caráter permanete, de acordo com a lei complementar Nº. 1.128/2011 de 09
de agosto de 2011, Plano Diretor Municipal e Código de Obras, Edificações, urbanismo e
Posturas de Salinas da Margarida.

II.
Não-Residenciais – aquele destinado ao exercício de atividades industrial,
comercial, institucional e de prestação de serviços e;
III.
Mistas – aqueles constituídos pelos usos residenciais e não-residenciais na
mesma edificação

§ 1º - A todos é dado o direito de se instalar nas macrozonas municipais, desde que
observem os parâmetros da ocupação e uso do solo previstos nesta Lei, no código de
obras do município, e no determinado em função:
a) Dos objetivos do planejamento;
b) Das características da zona em que vier a se instalar;
c) Dos usos geradores de incomodidade;
d) Dos usos geradores de impacto de vizinhança e;
e) Dos usos geradores de interferência no tráfego.

§2º - Considera-se incomodidade o impacto que o uso ou atividade pode provocar à
vizinhança, causando-lhe reações adversas, tendo em vista suas estruturas físicas e
vivências sociais.
§3º - Os usos e as atividades não-incômodos, o uso residencial e o não-residencial que
não interfere negativamente no meio ambiente poderá se instalar em toda a
Macrozonas Urbanas, ressalvado o disposto no parágrafo § 7º.
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§4º - Os usos e atividades incômodos, o uso não-residencial, cujo nível de incomodidade
permite proximidade de uso residencial, deverão se localizar nas Vias Coletoras ou de
maior porte e volume de tráfego.

§5º - Os usos e atividades incômodos, o uso não-residencial cujas atividades apresentam
níveis de incomodidade incompatíveis com o uso residencial somente poderão se
localizar na Zona Exclusivamente Industrial.

§6º - No Uso Misto, o Uso Não-Residencial será compatível e não incômodo em relação
ao Uso Residencial, além de não interferir negativamente no meio ambiente.

§7º - Não se permite o Uso Residencial: de acordo com o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e do Código de Obras de Salinas da Margarida:
a). Na zona exclusivamente industrial e;
b). Nas vias marginais ao longo da rodovia BA – 534;

§8º - Esta Lei ordinária, amparada na legislação estadual e federal pertinentes, instituirá
parâmetros de fatores de incomodidade e o enquadramento dos usos e das atividades
de acordo com esses parâmetros.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DA REDE VIÁRIA ESTRUTURAL

Art.13. A Rede Viária Municipal é formada pelo conjunto de vias públicas,
compreendendo rodovias, estradas, caminhos, passagens, avenidas, ruas, vielas,
calçadas, passeios, ciclovias, hidrovias e outros logradouros existentes e a serem
implantados, classificados de acordo com as seguintes categorias:
Vias Rurais – Estradas Municipais nos trechos rurais ou de expansão urbana, e têm
como função o acesso às propriedades rurais, às zonas urbanas;

I.
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Vias Estruturais – São vias que estruturam o sistema viário urbano próximo a Sede,
que atendem ao tráfego de passagem e de acesso a Cidade, com alta fluidez e baixa
acessibilidade, formadas pela, rodovia BA- 534;

II.

III. Vias Arteriais – São vias com função de receber o tráfego rápido das vias estruturais
e distribuí-lo para as vias coletoras e locais;

IV.
Vias Coletoras – São vias ou trechos de vias que promovem a ligação das vias
locais dos bairros com as vias arteriais;
V.
Vias Locais – São vias ou trechos de vias com baixo volume de tráfego, cuja
função é possibilitar o acesso aos lotes lindeiros;
VI.
Vias Perimetrais Paisagísticas – São vias que delimitam as unidades de
conservação ambiental, situadas na divisa da zona urbana com as zonas de transição
urbano ambiental, áreas de proteção permanente, parques ambientais e outras áreas que,
por ventura, venham a ser implantadas;
VII. Vias Marginais – São vias que deverão ser implantadas ao longo das Rodovia e BA-534,
com largura mínima de 20,00 (vinte) metros, obedecendo a faixa de domínio estabelecida;

VIII.Vias de Pedestres – São vias destinadas à circulação de pedestres e veículos
autorizados;
IX. Ciclovias – São vias com controle de tráfego de veículos, destinadas prioritariamente a
bicicletas e pedestres e;

X. Hidrovias – São vias formadas pelos rios e lagoas marginais.
Parágrafo Único - As diretrizes das vias públicas são indicativas e devidamente
regulamentadas por esta lei.

SEÇÃO III
OCUPAÇÃO DO SOLO

Art.14. Os parâmetros urbanísticos básicos reguladores da ocupação do solo, definidos
nos artigos anteriores, são os seguintes:
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I.

Coeficiente de aproveitamento;

II.

taxa de ocupação máxima;

III.

Recuos;

IV.

Gabarito máximo e;

V.

Taxa de permeabilidade.

§1º - O Uso Não-Residencial, quando enquadrado como não incômodo, poderá se valer
do Coeficiente de Aproveitamento do Uso Residencial Multifamiliar da Zona, definidos
no artigo 9º desta lei
§2º - No Uso Misto, o Uso Não-Residencial não incômodo é permitido e limitado aos
dois primeiros pavimentos da edificação.
§3º - Ao longo das vias arteriais e coletoras, para os usos misto e não-residencial, será
admitida taxa de ocupação máxima de 70% (setenta por cento) para os dois primeiros
pavimentos e 50% (cinqüenta por cento) nos pavimentos superiores.
§4º - O recuo de frente poderá ser dispensado para o Uso Não-Residencial, a critério do
setor técnico da Prefeitura.
§5º - Ao longo das vias públicas, poderão ser exigidos recuos frontais acima dos
definidos nesta lei, visando adequação à largura da via pública.
§6º - Considera-se como área non aedificandi, a faixa de 20,00 m (vinte metros) de cada
lado das rodovias municipais, contados a partir do eixo da rodovia.

SUBSEÇÃO I
DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DAS ÁREAS VERDES
SANEAMENTO
Art.15. Na Macrozona de Proteção Ambiental e nas Zonas de Interesse Ambiental –
ZIAS, nas áreas verdes do Município, de propriedade particular, classificadas como sítios,
chácaras e glebas, a taxa de ocupação do solo não poderá exceder a 0,05 (cinco
centésimos) da área total, para edificações cobertas, ou 0,2 (dois décimos) da área total,
para qualquer tipo de instalação, incluindo edificações, áreas esportivas, equipamentos
de lazer ao ar livre, áreas de estacionamento, entre outros; devendo, no mínimo, 0,8 (oito
décimos) da área total, ser livre, permeável e destinada à implantação e preservação de
29
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ajardinamento e arborização, e o coeficiente de aproveitamento não poderá ser superior a
0,1 (um décimo).
§1º - Nos empreendimentos classificados como Clubes Esportivos Sociais e de Campo,
para preservar a vegetação significativa e atender às necessidades inerentes às suas
atividades, nas áreas de que trata o caput deste Artigo, o coeficiente de aproveitamento
poderá ser acrescido em até 100% (cem por cento), podendo ainda remembrar lotes
contíguos aos do clube, atendidas as exigências da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo.
§2º - Nos Espaços Livres de arruamento e Áreas Verdes Públicas, existentes e futuras,
poderão ser implantadas instalações de lazer e recreação de uso coletivo, onde a taxa de
ocupação do solo não poderá exceder a 0,05 (cinco centésimos), o coeficiente de
aproveitamento, a 0,1 (um décimo), e a taxa de permeabilidade mínima será de 0,95
(noventa e cinco centésimos).
§3º - Para efeito do cálculo da taxa de permeabilidade, serão computados como
ajardinadas e arborizadas todas as áreas com cobertura vegetal, além de equipamentos
de lazer e esportivos com pisos drenantes como tanques de areia, campos, quadras de
terra batida, circulação em pedriscos, dentre outros.
§4º - No cálculo da taxa de ocupação deverá ser computado todo tipo de instalação
incluindo edificações, circulações, áreas esportivas ou equipamentos de lazer cobertos ou
descobertos com pisos impermeáveis.
§5º - Para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento deverá ser computado o
total da área coberta, fechada ou não.
§6º - Qualquer desdobro ou parcelamento nas áreas verdes de propriedade particular ou
pública de que trata o caput e parágrafos deste Artigo, terão que obedecer aos
parâmetros e índices urbanísticos dispostos nesta Lei ou no código de Obras Urbanismo,
edificações e Posturas do Município de Salinas da Margarida.
Art.16. Nas Zonas de Proteção Ambiental, fica estritamente
desmembramentos, loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais.

proibido

os

Art.17. Devem ser submetidas à apreciação da Prefeitura e órgãos estaduais e federais
afins com assuntos de proteção ambiental os projetos e atividades referentes a qualquer
intervenção, ocupação, uso e obras (reforma e/ou construção) de edificações nas zonas
de interesse e preservação ambiental estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. Os terrenos situados nas Zonas de Proteção Ambiental deverão atender
aos parâmetros de usos e ocupação previstos na presente lei.
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Art.18. Para aceitação das obras e projetos referentes a qualquer intervenção, ocupação,
uso e obras (reforma e/ou construção) de edificações, bem como expedição de “Habitese” e/ou certificado de aceitação e conclusão de projeto e obra, deve ser apresentada
pelo responsável uma declaração fornecida pelo órgão ambiental competente, atestando
o atendimento das determinações do mesmo.
Art.19. Compete aos proprietários de terrenos cortados e/ou margeados por cursos de
água, córregos, riachos canalizados ou não, a sua conservação e limpeza nos trechos
compreendidos pelas respectivas divisas, de forma que suas seções de vazão
mantenham-se sempre desimpedidas.
Parágrafo único. Quaisquer desvios ou tomadas d’água, modificação de seção de vazão,
construção ou reconstrução de muralhas laterais e muros nas margens, no leito ou sobre
os cursos d’água, valas, córregos ou riachos canalizados ou não, só poderão ser
executados com aprovação de órgãos competentes, sendo proibidas todas as obras ou
serviços que venham impedir o livre escoamento das águas.
Art.20. Qualquer projeto de construção de qualquer natureza, particular e público, e cuja
obra seja distanciada até 50,00m (cinquenta metros) de um curso de água, consolidado
ou não, somente será aprovado após o exame pelos órgãos competentes.
Art.21. Nas áreas e zonas de interesse e preservação ambiental fica estabelecido à
obrigatoriedade de manutenção de no mínimo 50% (cinquenta por cento) de cobertura
arbóreo-vegetal de toda a área, terreno, propriedade e/ou similar.
Parágrafo único. Nas áreas e zonas de interesse e preservação ambiental é permitida a
construção de vias de acesso de forma a respeitar a preservação da cobertura arbóreovegetal estabelecida.
Art.22. Nas Zonas de Preservação de Meio Ambiente, definidas por áreas intensamente
erodidas, é permitida ocupação de medidas de controle de erosão aprovadas por órgãos
competentes, o qual determinará as normas referentes à edificação, parcelamentos e
usos.
Parágrafo único. O desrespeito ao que dispõe este artigo e agressões a cursos d’água,
valas, córregos, riachos e outros acidentes geográficos constitui em falta grave,
invalidando a aceitação e aprovação de projetos referentes a quaisquer intervenção,
ocupação, uso e obras (reforma e/ou construção), mesmo já licenciado e em execução,
devendo a obra ser embargada, incontinente, após a constatação dos fatos.
Art.23. As áreas verdes e praças dos novos parcelamentos e loteamentos deverão ser
centralizadas ao máximo, estruturadas de forma hierarquizada e integradas, bem como
serem organizadas espacialmente através de núcleos urbanos.
Art.24. Os usos e ocupações das áreas e zonas de interesse e proteção ambiental
devem priorizar a recreação, o lazer público e a valorização do meio ambiente.
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Parágrafo único. Em caso de indefinição ou de omissão nas disposições da presente lei
sobre usos e ocupações nas regiões, faixas e zonas de interesse e proteção ambiental,
ficam estas consideradas como áreas não edificáveis.
Art.25. Ficam criadas áreas e zonas de proteção ambiental voltadas à preservação,
conservação, recuperação, proteção e valorização dos recursos naturais, e bem estar da
população.
Art.26. Consideram-se resíduos tóxicos e materiais perigosos, aqueles que por suas
características podem apresentar risco a saúde pública e / ou efeitos adversos ao meio
ambiente quando manuseados ou dispostos inadequadamente.
Parágrafo único. O órgão municipal do meio ambiente estabelecerá normas técnicas de
armazenagem e transporte; organizará lista de substâncias, produtos, resíduos perigosos
ou proibidos de uso no Município, e baixará instruções para a coleta e destinação final
dos mesmos, exceto aqueles resíduos de responsabilidade da comissão nacional de
energia nuclear.
Art.27. O órgão municipal do meio ambiente deverá ser previamente notificado do
transporte de todos os resíduos perigosos gerados no Município e dos que nele tenham
destinação final ou temporária.
Art.28. Não é permitido o armazenar ou acumular no solo resíduos perigosos em
qualquer estado da matéria, salvo se sua disposição for feita de forma adequada,
estabelecidas em projetos específicos, de transporte e armazenamento, pela autoridade
estadual e municipal para controle da poluição ambiental.
Art.29. A distância mínima, medida em linha reta (considerando o raio) entre uma torre e
outra das Estações de Rádio Base de Telefonia Celular, Microcélulas para Reprodução
de Sinal e Equipamentos Afins não deve ser inferior a 300 (trezentos) metros.
Art.30. A distância mínima para a instalação de Estações de Rádio Base de Telefonia
Celular, Microcélulas para Reprodução de Sinal e Equipamentos Afins de escolas,
faculdades e edifícios com fins educacionais, creches, asilos, hospitais, clínicas e
assemelhados da área de saúde, Shoppings centers, centros comerciais e similares,
museus, teatros, cinemas e congêneres, deve corresponder a um raio de 150 (cento e
cinquenta) metros.
Art.31. O ponto de emissão de radiação da antena transmissora ou equipamento similar
das Estações de Rádio Base de Telefonia Celular, Microcélulas para Reprodução de
Sinal e Equipamentos Afins deverá estar, no mínimo, a 30 (trinta) metros de distância da
divisa entre o imóvel onde estiver instalada e os imóveis confinantes.
Art.32. A face externa das bases de qualquer torre de sustentação das Estações de
Rádio Base de Telefonia Celular, Microcélulas para Reprodução de Sinal e
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Equipamentos Afins deverá estar, no mínimo, a 07 (sete) metros de distância das divisas
do lote onde estiver instalada.
Art.33. Apenas será permitida a instalação de Estações de Rádio Base de Telefonia
Celular, Microcélulas para Reprodução de Sinal e Equipamentos Afins em coberturas de
edifício com, no mínimo, 03 (três) pavimentos sobre pilotis (térreo/pilotis, primeiro,
segundo e terceiro pavimento), obedecendo às distâncias anteriormente estabelecidas.
Parágrafo único. Em caso de imóvel locado, o proprietário do edifício deverá autorizar a
instalação. Caso a edificação apresente regime condominial, a instalação deverá ser
autorizada pela Assembleia Geral do Condomínio.
SUBSEÇÃO II
DO PARCELAMENTO
Art.34. Parcelamento do solo é entendido como a divisão da terra em unidades
juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria, a serem integradas à
estrutura urbana e conectadas ao sistema viário municipal e às redes de serviços
públicos existentes ou projetados.
Art.35. Todo parcelamento do solo feito por pessoa física ou jurídica terá reconhecimento
e valor jurídico e técnico, uma vez analisado, aprovado e licenciado pela Prefeitura.
I- Todo parcelamento deverá se revestir das seguintes maneiras:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DESDOBRAMENTO
DESMEMBRAMENTO
LOTEAMENTO
RELOTEAMENTO
ARRUAMENTO
REMEMBRAMENTO

Art.36. Em casos especiais de interesse social, ambiental ou justificáveis, o Chefe do
Executivo Municipal pode apreciar, exigir e aprovar lotes com dimensões superiores e
inferiores aos fixados nos índices da tabela do Artigo 9º da presente lei.
Art.37. Fica permitido o remembramento de lotes existentes em lotes adjacentes, mesmo
que o lote resultante possua área inferior ao limite mínimo exigido para a Zona.
Art.38. Quaisquer arruamentos provenientes de parcelamento de glebas deverão,
obrigatoriamente, estar integrados à estrutura urbana e aos serviços públicos, existentes
ou projetados mediante a conexão ao sistema viário.
Parágrafo único. Serão de exclusiva responsabilidade do loteador as indenizações de
faixas de terrenos para implantação de arruamentos, em locais previstos como
logradouro público pelo órgão municipal.
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Art.39. Todos os parcelamentos e loteamentos de área estão obrigatoriamente sujeitos
aos percentuais determinados pelas zonas, e as destinações às áreas verdes, recreação
e institucionais respeitarão os índices estabelecidos na tabela abaixo:
Tabela 01 : Destinação de Usos Institucionais para Parcelamento e Loteamentos
Uso / Porte

Até 3,0 he

Até 15 he

e/ ou 2.500 UM

Maior que 75 he
e/ou maior que 2.500
UM

3%

4%

5%

______

______

1%

1,5%

7%

6%

5%

4,5%

e/ou 100 UN e/ou 500 UN
Educação, Saúde e
Cultura
Transporte,
Comunicações e
Institucionais

Até 75 he

_______

Área Verde e
Recreação

Parágrafo único. O Município reserva-se o direito de recusar as áreas reservadas aos
fins previstos, como não emitir alvará de construção e/ou certificado de aprovação de
projetos, a todos os desmembramentos, loteamentos, condomínios e conjuntos
habitacionais que desrespeitarem as disposição desse artigo.
Art.40. Todos os desmembramentos, loteamentos, condomínios e conjuntos
habitacionais serão analisados, aprovados e receberão habite-se e/ou certificado de
aceitação e conclusão de projeto após a conclusão e aprovação da implantação de infraestrutura urbana, bem como a construção de equipamentos urbanos, obedecendo às
normas abaixo:
a)
Empreendimentos de até 3,0 (três) hectares e/ou parcelados em até 100
(cem) unidades destinadas a habitação deverão realizar e concluir serviços e obras de
arruamento, calçamento, meio-fio e a infra-estrutura coletiva de drenagem, água e luz.
b)
Empreendimentos de até 5,0 (cinco) hectares e/ou parcelados em até 400
(quatrocentas) unidades, destinadas à habitação deverão realizar e concluir serviços e
obras de arruamento, calçamento, meio-fio e infra-estrutura coletiva de drenagem, água
e luz, praça (s), equipamentos de lazer e recreação, saúde ou educação.
c)
Empreendimentos de até 75 (setenta e cinco) hectares e/ou parcelados em
até 2.000 (duas mil) unidades destinadas à habitação deverão realizar e concluir serviços
e obras de arruamento, calçamento, meio-fio e infra-estrutura coletiva de drenagem,
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água, luz e esgoto, áreas verdes e praças, equipamentos de lazer e recreação, saúde e
educação e paisagismo em toda a área.
d)
Empreendimentos maiores que 75 (setenta e cinco) hectares e/ou
parcelamentos acima de 2.000 (duas mil) unidades destinadas à habitação deverão
realizar e concluir serviços e obras de arruamento, calçamento, meio-fio e infra-estrutura
coletiva de drenagem, água, luz, esgoto e comunicação, áreas verdes e praças,
equipamentos de lazer, recreação, saúde, educação, cultura, transporte e paisagismo em
toda a área.
§1º A Prefeitura reserva-se no direito de não emitir habite-se e/ou certificado de
aceitação e conclusão de obras e serviços aos desmembramentos, loteamentos,
condomínios e conjuntos habitacionais que desrespeitarem os projetos aprovados e as
disposições desse artigo.
§2º A Prefeitura reserva-se o direito de exigir ou não o que estabelece este Artigo em
obras de caráter social legalmente e tecnicamente comprovadas, com ou sem anuência
de órgãos federais, estaduais e municipais competentes e com a aprovação do Chefe do
Executivo Municipal.
Art.41. Nos novos parcelamentos, a toponímia, as denominações dos logradouros
públicos e a enumeração de quadras, lotes e unidades de usos privados devem ser
analisados pelos setores de análise e aprovação de projetos da Prefeitura através da sua
secretaria de Infraestrutura.
Art.42. Os novos parcelamentos e loteamentos deverão apresentar estrutura urbana,
sistema viário, distribuição de equipamentos de usos institucionais e comunitários de
forma hierarquizada e integrada, bem como serem organizadas espacialmente através
de núcleos.
Parágrafo único. Os novos empreendimentos iguais ou superiores a 75 (setenta e cinco)
hectares e/ou iguais ou superiores parcelados em até 2.000 (duas mil) unidades
destinadas à habitação deverão apresentar estrutura urbana hierarquizada com núcleos
internos compostos de usos institucionais, educacionais, de saúde, de serviços e
comércios.
Art.43. Para localização de áreas verdes, praças, e equipamentos comunitários, de
educação, saúde e lazer, devem ser considerados cumulativamente um mínimo de
terraplanagem e desmatamento, bem como, a centralidade e a integração em relação ao
contexto residencial e urbano, ao sistema viária coletor e aos espaços semelhantes,
existentes ou projetados na vizinhança.
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Art.44. Qualquer projeto de loteamento ou reloteamento, mesmo atendendo as
exigências legais, poderá ser rejeitado ou modificado, total ou parcialmente, pelo órgão
competente em casos de:
I - localização, configuração topográfica e características físicas do solo e subsolo;
II - interesse ambiental, social e turístico.
Art.45. Os projetos de desmembramento, parcelamento, loteamento, condomínio e
conjunto residencial sofrerão a obrigatoriedade de apresentação de Relatório de Impacto
Ambiental e/ou conforme descrição a seguir:
I - terrenos sujeitos a inundação e/ou alagamentos atravessados por rios, riachos e
córregos;
II - terrenos com declividade igual a 30%;
III- terrenos localizados em áreas de preservação ambiental, municipal, estadual e
federal;
IV - terrenos atravessados por linhas de transmissão de energia elétrica em alta
tensão;
V - terrenos atravessados ou próximos à linha de infraestrutura urbana e
transporte Rodoviário e ferroviário;
VI - terrenos que possuam quaisquer bens notáveis de valor artístico,
paisagístico ou Ambiental.
Art.46. Ao longo das águas correntes e dormentes, das faixas de domínio das rodovias
federais e estaduais, ferrovias, aquedutos e linhas de transmissão de energia elétrica em
alta tensão, é obrigatória a reserva de uma faixa de domínio de no mínimo 15,00m
(quinze metros) de cada lado, salvo maiores exigências de acordo com a legislação
específica.
Art.47. Na execução dos serviços de preparação do terreno para loteamentos e
arruamentos, devem ser respeitadas as árvores de portes médio e grande, não sendo
permitida a sua derrubada, salvo quando se encontrarem nas faixas de rolamento das
vias projetadas.
Art.48. Os novos parcelamentos devem ser arborizados de forma que haja, no mínimo,
uma árvore a cada 750,00m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados) da área de
lotes habitacionais.
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Art.49. O comprimento das quadras de forma regular não poderá ser superior a 250,00
(duzentos e cinquenta metros) e a profundidade não deverá ultrapassar 120,00m (cento
e vinte metros).
Art.50. As unidades privadas e públicas situadas em empreendimentos de
parcelamentos, loteamentos, desmembramentos, conjuntos e condomínios habitacionais
aprovados após a publicação desta lei, deverão ser comercializadas e/ou permutadas
mediante expedição de documento de comprometimento de cumprimento das
disposições gerais sobre parcelamento do solo desta lei, em prazo a ser estabelecido
pelo(s) responsável(s) do empreendimento.
Art.51. Os projetos de edificações públicas e privadas situados em empreendimentos de
parcelamentos, loteamentos, desmembramentos, conjuntos e condomínios habitacionais
aprovados após a publicação desta lei, serão analisados apenas quando os referidos
empreendimentos cumprirem as disposições gerais sobre parcelamento do solo desta lei.
Parágrafo único. Toda documentação, material publicitário, e contratos de compra e
venda de imóveis de loteamentos, desmembramentos, conjuntos e condomínios
habitacionais elaborados e aprovados após a publicação da presente lei deverão
apresentar a íntegra deste artigo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A OCUPAÇÃO DOS
LOTES PELAS EDIFICAÇÕES
Art.52. Os responsáveis e/ou proprietários de lotes com duas ou mais faces voltadas
para diferentes logradouros devem apresentar opção de testada frontal e de
endereçamento.
Parágrafo único. O endereçamento e a testada frontal deverão ser coincidentes e
voltados para o mesmo logradouro.
Art.53. Os projetos de qualquer natureza e porte, com usos misto ou não, situados em
lotes que possuem duas ou mais faces voltadas para diferentes logradouros são
analisados conforme definição de sua testada frontal e de seu endereçamento.
Art.54. Os projetos de qualquer natureza e porte, com usos misto ou não, situados em
lotes que possuem duas ou mais faces voltadas para diferentes zonas urbanas, são
considerados pertencentes à zona em que sua testada frontal estiver voltada.
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Art.55. Todo projeto de qualquer natureza e porte, com uso misto ou não, situado em lote
com testada frontal voltada e/ou cruzada por diferentes zonas urbanas, são considerados
pertencente à zona em que sua testada frontal apresentar maior trecho, respeitando os
seguintes critérios:
I – análise pela Prefeitura da planta de localização do lote, apresentando os limites das
zonas urbanas que o envolvem;
II – medição da extensão total da testada frontal do lote;
III– edição dos trechos da testada frontal situada em diferentes zonas;
IV – verificação do maior trecho das diferentes zonas.
Art.56. Nas novas edificações multifamiliares residenciais e/ou comerciais, os ambientes
de uso comum, terraços abertos, pergolados, jardineiras e beirais, não são computados
na Área Total Máxima de Edificação estabelecida para cada zona.
Art.57. Nas novas edificações que possuam unidades habitacionais ou comerciais no
pavimento de cobertura, estes são computados na Área Total Máxima de Edificação
(ATME) e no gabarito máximo, estabelecido para cada zona.
Art.58. Os pavimentos destinados a garagem não são computados para Área Total
Máxima de Edificação (ATME) nem para o gabarito máximo permitido.
Art.59. A taxa de impermeabilização máxima do terreno é de 80% (oitenta por cento),
sendo permitidos índices menores apenas para projetos comprovadamente de interesse
social.
Art.60. As novas edificações com altura igual e/ou superior a 12,00m (doze metros) têm
obrigatoriamente que possuir instalações de pára-raios, obedecendo à legislação que
rege a matéria.
Art.61. Nos projetos para ocupação dos lotes pelas novas edificações devem constar
obrigatoriamente à marcação de áreas destinadas a estacionamento ou guarda de
veículos.
Art.62. Os estacionamentos ou guarda de veículos devem indicar o sistema de
circulação, numeração e dimensões de todos as vagas.
Art.63. O sistema de circulação adotado deve ser dimensionado de forma a permitir as
manobras necessárias de veículos e garantia para cada unidade autônoma
(apartamentos, salas, lojas e/ou escritórios) de acesso exclusivo às vagas a eles
vinculados.
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Art.64. As dimensões mínimas para cada vaga são de 2,50m (dois metros e cinqüenta
centímetros) por 5,00m (cinco metros).
Art.65. As vagas para estacionamento ou guarda de veículos podem ser descobertas,
como também em pavimentos sob pilotis, em subsolo e/ou pavimentos superiores,
sendo, neste caso, o acesso provido por rampas, de acordo com normas técnicas
especificas e legislação pertinente.
Art.66. As edificações em geral deverão reservar áreas para garagens ou
estacionamentos de veículos obedecendo às dimensões e área mínima, por veículo,
desta Lei, e aos seguintes dispositivos:
I - para habitações unifamiliares deverão ser previstas as seguintes reservas de área:
a) Uma vaga para cada habitação com área construída igual ou inferior a 200,00m2
(duzentos metros quadrados);
b) Duas vagas para cada habitação com área construída superior a 200,00m2
(duzentos metros quadrados) e até 550,00m2 (quinhentos e cinqüenta metros
quadrados);
c) Três vagas para cada habitação com área superior a de mais de 550,00m2
(quinhentos e cinqüenta metros quadrados) de construção;
II - os edifícios de uso habitacional multifamiliar, incluindo os de função mista, deverão
oferecer no mínimo uma vaga para cada quatro unidades habitacionais ou para cada
100,00m2 (cem metros quadrados) de área útil;
III - para hotéis e outros meios de hospedagem deverá ser reservada uma vaga para
cada grupo de cinco unidades de hospedagem;
IV - para motéis deverá ser reservada uma vaga para cada unidade de apartamento;
V - para os edifícios de salas comerciais e lojas, deve ser reservado no mínimo uma
vaga para cada 50,00m2 (cinqüenta metros quadrados) de área construída, ou uma vaga
para cada unidade comercial;
VI - os edifícios públicos, repartições e congêneres deverão reservar uma vaga para
cada 100,00m2 (cem metros quadrados) de área construída;
VII - os hospitais, clínicas e similares deverão reservar uma vaga para cada 5 leitos;
VIII - os estabelecimentos de ensino básico, técnicos e similares devem reservar uma
vaga para cada 200,00m2 (duzentos metros quadrados) de área construída;
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IX - os ginásios de esportes e estádios deverão reservar uma vaga para cada
e cinco) lugares;

25 (vinte

X - os cinemas e teatros deverão reservar uma vaga para cada 15 (quinze) lugares.
XI - deverão ser reservadas vagas de estacionamento para portadores de necessidades
especiais, identificadas para esse fim, próximas da entrada da edificação nos edifícios de
uso público, na seguinte proporção:

Tabela 02: Número de vagas reservadas para portadores de necessidades
especiais
Nº DE VAGAS TOTAL
Até 25 vagas
de 25 a 50 vagas
de 51 a 75 vagas
de 76 a 100 vagas
de 101 a 150 vagas
de 151 a 200 vagas
de 201 a 300 vagas
Acima de 300 vagas

Nº DE VAGAS RESERVADAS
01
02
03
04
05
06
07
07, mais uma vaga para cada 100 vagas ou
Fração

CAPITULO VII
DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS
Art.67. A autorização para construção e funcionamento de postos de abastecimento de
combustível e serviços será concedida pelos órgãos municipais de Obras e infraestrutura
e de meio ambiente, observadas as seguintes condições:
I – a menor distância, medida em linha reta (considerando o raio) entre dois postos de
abastecimento e serviços, não poderá ser inferior a 500m (quinhentos metros),
admitindo-se uma tolerância não superior a 10% (dez por cento);
II – para terrenos de meio de quadra, a testada deverá ser de 20m (vinte metros) no
mínimo;
III– para terrenos de esquina, a menor dimensão das testadas do terreno não poderá ser
inferior a 25m (vinte e cinco metros);
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IV – a distância mínima, medida em linha reta (considerando o raio) entre um posto de
abastecimento de combustível e asilos, creches, hospitais, escolas, quartéis e templos
religiosos, não poderá ser inferior a 400 m (quatrocentos metros).
V – Pagamento das taxas e licenças pertinentes a atividade.

Art.68. As edificações necessárias ao funcionamento dos postos de abastecimento de
combustível e serviços obedecerão as seguintes condições:
I – taxa de ocupação – 30% (trinta por cento) para edificações, sendo que as coberturas
deverão observar a taxa de ocupação de cada zona;
II– taxa de impermeabilidade – até 70% (setenta por cento), entendendo-se aqui, a
relação entre a área do terreno edificado ou revestido e sua área total;
III – altura máxima – 02 (dois) pavimentos;
IV – recuo frontal – as edificações e os pontos de apoio de cobertura obedecerão aos
recuos mínimos estabelecidos para a zona e não poderão impedir a visibilidade de
pedestres e usuários devendo atender ainda aos seguintes requisitos:
a)
As bombas de abastecimento deverão estar recuadas em no mínimo 7,00m (sete
metros) do alinhamento predial;
b) Nas zonas em que for facultada edificação no alinhamento predial, será exigido um
recuo de 5,00m (cinco metros) desse alinhamento para as bombas e boxes de lavagem e
lubrificação;
c)
Os tanques de armazenamento subterrâneo ou aéreo de combustíveis deverão
atender aos recuos mínimos estabelecidos para cada zona;
d) Os boxes para lavagem ou lubrificação deverão estar recuados no mínimo 10,00m
(dez metros) do alinhamento predial;
VII – Em todo posto de abastecimento de combustível e serviços deverá existir, além das
instalações sanitárias próprias, no mínimo uma instalação sanitária para uso público e
um local reservado para telefone público.
Art.69. Para a obtenção do Alvará de Construção de postos de abastecimento de
combustível e serviços junto ao órgão municipal de obras e infraestrutura, será
necessária a análise de projetos com a emissão de correspondente certidão de
licenciamento preliminar pelo órgão municipal do meio ambiente e licença e/ou
declaração do atendimento às exigências de segurança concedida pelo Corpo de
Bombeiros.
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Art.70. Para fins de análise e licenciamento ambiental prévio, deverá ser apresentado ao
órgão municipal do meio ambiente, o projeto de construção de postos de abastecimento
de combustível e serviços a serem instalados, contemplando os seguintes aspectos:
I – planta de detalhe e situação das instalações subterrâneas;
II – planta de detalhe e situação dos sistemas de retenção de resíduos de óleo e graxas
e de tratamento de águas residuais;
III – estudo geológico para implantação dos poços de monitoramento, consistindo de
laudo técnico, contendo perfil geológico do terreno com determinação da profundidade do
lençol freático, planta de localização e perfil construtivo e geológico dos poços de
monitoramento.
Art.71. Os postos de abastecimento de combustível e serviços já instalados, bem como
as demais atividades que possuam estocagem subterrânea de combustíveis, deverão
apresentar ao órgão municipal do meio ambiente, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a
partir da publicação desta lei, a seguinte documentação:
I – planta das instalações subterrâneas;
II – declaração da idade dos tanques de combustíveis, firmada pelo proprietário do
estabelecimento e pela companhia distribuidora.
Art.72. Nos postos de abastecimento de combustível e serviços que executarem lavagem
de veículos e lubrificação os boxes destinados para tais atividades deverão possuir
caixas de retenção de resíduos de areia, óleos e graxas, pelas quais deverão passar as
águas de lavagem antes de serem lançadas à rede pública, conforme padrão
estabelecido pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Art.73. Nos postos de abastecimento de combustível e serviços já instalados, quando da
substituição de tanques obsoletos por novos, deverão ser removidos ou
excepcionalmente desativados aqueles que estiverem fora das especificações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Art.74. O órgão municipal do meio ambiente manterá cadastro atualizado referente às
condições ambientais dos estabelecimentos de comércio e/ou armazenamento de
combustíveis.
Parágrafo único. As empresas distribuidoras deverão cadastrar junto ao órgão municipal
do meio ambiente, os técnicos responsáveis pelo atendimento quanto à situação de risco
e/ou acidentes ambientais, no prazo de 06 (seis) meses, contados da data de publicação
desta lei.
Art.75. As medidas de proteção ambiental para armazenagem subterrânea de
combustíveis líquidos, estabelecidas nesta lei, aplicam-se a todas as atividades que
possuam estocagem subterrânea.
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Art.76. Os postos de abastecimento de combustível e serviços existentes poderão sofrer
reforma e ampliação desde que atendidas as disposições desta lei.
Parágrafo único. Quando da reforma e ampliação, os postos de abastecimento de
combustível e serviços já existentes ficam isentos de se adequarem às distâncias
estipuladas na presente lei.
Art.77. O abastecimento dos depósitos dos postos de abastecimento de combustível e
serviços existentes nas ZCS só poderá ser realizado no período noturno compreendido
das 19:00 h (dezenove horas) às 07:00 h (sete horas).

CAPÍTULO VIII
DOS DEPÓSITOS DE GÁS E OUTROS PRODUTOS INFLAMÁVEIS
Art. 78. O armazenamento de recipientes transportáveis e a comercialização de gás
liquefeito de petróleo (GLP), no Município de Salinas da Margarida ficam subordinadas
as disposições desta lei, sem prejuízo das prescrições contidas em outras legislações
federais, estaduais ou estabelecidas em lei municipal específica. .

Art. 79. É vedada a comercialização de GLP por intermédio de supermercados, bares,
restaurantes, postos de gasolina, quitandas, padarias, similares, residências ou em
quaisquer outros estabelecimentos de natureza, comercial ou industrial não autorizados,
pelo município, na forma da lei.
Art. 80. É proibido o transporte e a comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP)
no município, por vendedores ambulantes, transportadores e comerciantes não
habilitados e credenciados nos termos da lei.
Art.81. As instalações de armazenamento, depósitos de gás, para comercialização nas
zonas residenciais, somente serão permitidas mediante alvará concedido pela prefeitura
municipal, após finalizado os estudos para liberação de licenciamento ambiental;
Parágrafo único: As diretrizes e parâmetros das normas regulamentares constantes nos
caputs dos artigos 78 a 81 desta lei, serão fixadas em Lei específica, pela administração
municipal.

I

CAPÍTULO IX
DO TRANSPORTE E HIERARQUIA VIÁRIA
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Art.82. A hierarquização do Sistema Viário Básico da cidade de Salinas da Margarida,
envolve a BA- 534, corredores especiais, primários e secundários, vias coletoras, e faixas
de circulação de transporte coletivo, áreas de embarque e desembarque, áreas de carga
e descarga, estacionamentos, paradas temporárias e vias para bicicletas e pedestres,
estabelecidos em lei.
Art.83. Para efeito desta lei o Sistema Viário Básico possui faixas “non aedificandi”,
Art.84. As vias dos novos parcelamentos e loteamentos deverão ser estruturadas de
forma hierarquizadas e integradas, bem como serem organizadas espacialmente através
de núcleos urbanos.
§1º A via de acesso a empreendimentos de até 5,0 (cinco) hectares e/ou parcelados em
até 300 (trezentas) unidades deverão ser através de Corredores Secundários.
§2º As vias de acesso de empreendimentos iguais ou superiores a 50 (cinquenta)
hectares e/ou iguais ou superiores parcelados em até 1.000 (duas mil) unidades deverão
ser através de Corredores Secundários.
§3º As vias internas de empreendimentos iguais ou superiores a 75 (setenta e cinco)
hectares e/ou iguais ou superiores parcelados em até 1.000 (duas mil) unidades deverão
convergir hierarquicamente para núcleos internos compostos de usos variados e
posteriormente para corredores secundários.
Art.85. Todos os empreendimentos geradores de tráfegos, de impactos e ainda aqueles
de serviços e comerciais com atividades de embarque e desembarque de cargas, bens e
mercadorias, deverão apresentar acesso de serviço e plataforma de carga e descarga.
Art.86. É obrigatória a reserva de espaços destinados a embarque e desembarque de
cargas, bens, mercadorias e pessoas, parada e estacionamento de veículos ao longo das
ZP e das ZCS.
Art.87. Fica estabelecido à implantação de ciclovias, bicicletários e de sinalização
adequada ao tráfego seguro deste modo de transporte nos anéis viários e corredores
primários.
Art.88. Fica estabelecido à implantação de estacionamentos para carga e descarga de
bens e mercadorias bem como a regulamentação de horários permitidos para tais
atividades nos logradouros da cidade de Salinas da Margarida, principalmente nas vias
das zonas de Comercio e Serviço.
Art.89. O estacionamento de automóveis para carga e descarga de bens e mercadorias
serão dentro das áreas pertencentes às transportadoras ou nos estacionamentos
previstos para tais atividades, não podendo avançar sobre as vias de circulação.

44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SSCL6PFKGOWGXNJPV4CYZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
6 de Setembro de 2019
46 - Ano - Nº 4234

Salinas da Margarida

Art.90. Os terrenos de esquina com duas ou mais frentes deverá ter chanfro com
dimensão igual à largura da calçada e de forma perpendicular à bissetriz do ângulo
formado pelos alinhamentos.
Art.91. Nas Zonas Portuárias devem ser submetidas à apreciação da Prefeitura e órgãos
competentes aos assuntos de navegação fluvial os projetos e atividades referentes a
quaisquer intervenções, ocupação, uso e obras (reforma e/ou construção) de edificações
nesta zona.
Art.92. Nas Zonas Portuárias são permitidos projetos associados direta e indiretamente
aos meios de transporte, seus acessos, serviços e equipamentos de apoio ao seu bom
desempenho, devendo estes ser analisados e aprovados previamente pelos órgãos
competentes, na forma desta Lei e de outras afins.
Art.93. Para aceitação de projetos referentes a quaisquer intervenções, ocupação, uso e
obras (reforma e/ou construção) de edificações e consequente “Habite-se” e/ou
certificado de aceitação e conclusão de projeto e obra, deve ser apresentada pelo
responsável uma declaração fornecida pelo órgão competente, de que foram executadas
e cumpridas as determinações do mesmo.
Art.94. O desrespeito ao que dispõe os artigos desta lei constitui em falta grave
passível de multa, invalidando a aceitação e aprovação de projetos referentes
quaisquer intervenções, ocupação, uso e obras (reforma e/ou construção), mesmo
licenciado e em execução, devendo a obra ser embargada, incontinente, após
constatação dos fatos.

e
a
já
a

CAPÍTULO X
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS
Art.95. Definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Salinas
da Margarida, fica estabelecido à criação das Zonas Especiais de Interesse Social
considerando a necessidade de delimitar por lei, áreas que exigem tratamento específico
na definição de parâmetros de uso e ocupação do solo.
Art.96. São objetivos das Zonas Especiais de Interesse Social:
I – estabelecer padrões especiais de uso e ocupação que possibilitem a regularização
jurídica e urbanística de assentamentos habitacionais já existentes da população de
baixa renda;
II – adequar a propriedade do solo urbano à sua função social;
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III– induzir a ocupação dos vazios urbanos, inclusive através de parâmetros especiais de
uso e ocupação do solo, de modo a ampliar a oferta de terra para moradia de população
de baixa renda;
IV – evitar o processo de expulsão direta dos moradores das ZEIS, provocada pela
valorização do solo decorrente da sua regularização jurídica e urbanística;
V – manter, sempre que possível, as edificações existentes;
VI – corrigir situações de risco ocasionadas por ocupações de áreas impróprias à
habitação.
Art.97. As Zonas Especiais de Interesse Social obedecerão aos seguintes critérios
básicos:
I – áreas ocupadas espontaneamente por assentamentos habitacionais da população de
baixa renda, onde existe interesse social em se promover a regularização jurídica da
posse da terra e a sua integração na estrutura urbana;
II– terrenos não edificados, subutilizados ou não utilizados necessários à implantação de
programas habitacionais de interesse social;
Parágrafo único. Entende-se por programas habitacionais, não apenas a habitação de
interesse social, como também as obras de infraestrutura e equipamento a ela
vinculados, exceto os na área de transporte coletivo.
Art.98. Não poderão ser delimitados ZEIS:
I – onde a quantidade de habitações for inferior a 20 (vinte) unidades;
II– em áreas ocupadas há menos de 01 (hum) ano após a publicação desta lei;
III – em áreas “non aedificandi” estabelecidas na presente lei.
Parágrafo único. As ocupações irregulares localizadas em área “non aedificandi” junto às
bacias hidrográficas, lagos, lagoas, mangues, igarapés, rios e outras áreas inundáveis
poderão ser transformadas em ZEIS, desde que haja condições técnicas comprovadas
por laudos de órgãos competentes para execução de saneamento e drenagem referentes
à respectiva micro bacia.
Art.99. O projeto de parcelamento do solo nas ZEIS obedecerá às seguintes condições:
I - não se permitirá construir:
a)
Nos terrenos com declividade ou superior a 30% (trinta por cento), salvo
apreciação técnica que ateste a viabilidade da construção;
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b) Nos terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, a menos que sejam tomadas as
providências de escoamento das águas;
c) Nos terrenos onde as condições do solo, constantes de laudo técnico, não
aconselharem a construção;
II. O sistema viário compreenderá as ruas, vielas e passagens de usos comum, que
passarão ao domínio público, uma vez aprovado o projeto de parcelamento;
III. Somente serão aprovados os lotes que tiverem acesso ao sistema viário, definido
anteriormente.
Art.100. Os lotes resultantes do parcelamento aprovado para as ZEIS serão destinadas
aos ocupantes de acordo com as seguintes normas:
I – a cada ocupante, somente será destinado um único lote de uso residencial ou misto,
admitindo-se a destinação de um segundo lote quando já estiver edificado e tenha usos
exclusivamente não residencial, comprovadamente de sustentação de economia familiar;
II – os lotes destinar-se-ão a pessoas com renda máxima de 03 (três) salários mínimos;
III – é garantida a titulação do lote ao morador de ZEIS, cuja renda ultrapasse 03 (três)
salários mínimos, desde que comprove estar residindo nesse lote há mais de um ano.
Art.101. As diretrizes e parâmetros de implantação das normas especiais de uso,
ocupação e parcelamento dos terrenos situados nas Zonas Especiais de Interesse Social
serão objeto de fixação através de decreto regulamentador.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.102. As novas edificações multifamiliares, residenciais, comerciais e/ou mistas devem
possuir as mínimas condições de habitabilidade, com estabilidade e segurança devendo
os prédios apresentarem os requisitos a seguir:
I - depósitos coletores de lixo, obedecida à legislação que rege a matéria;
II - dispositivos de segurança contra incêndio;
III - área de lazer, bem definida, para recreação dos moradores do prédio, obedecida à
legislação pertinente.
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Art.103. Considera-se obras de infraestrutura, para os efeitos desta lei, a execução da
pavimentação das vias, o sistema de drenagem das águas pluviais, os sistemas de
abastecimento d’água e tratamento de esgoto sanitário, iluminação pública e arborização.
Art.104. Os projetos de Interesse Social, submetidos à Prefeitura devem apresentar
documento oficial expedido pela entidade responsável comprometida com o
empreendimento, atestando o caráter social e assegurando a qualidade técnica.
Art.105. Os conjuntos habitacionais de Interesse Social terão seus percentuais de
ocupação do solo, uso e sistema viário definidos pela zona em que estiver o terreno a ser
implantado o empreendimento, definido nesta lei.
Art.106. Ficam instituídos incentivos de acréscimo na Área Total Máxima da Edificação
(ATME) de terrenos particulares e públicos no município de Salinas da Margarida, a ser
previsto em decreto regulamentador, para a instalação de atividades turísticas, de
comércio, serviços de educação e saúde, representação comercial, manutenção de
veículos, retífica de motores, empresas de transporte de natureza estritamente municipal,
empresas produtoras de alimentos e empresas que utilizem matéria-prima natural da
região.
§1º As propostas de alteração na Área Total Máxima da Edificação (ATME), serão objeto
de análise técnica por parte da secretaria de Infraestrutura, através dos seus técnicos
competentes.
§2º Não poderá ser modificada a taxa de ocupação máxima dos lotes, os afastamentos
mínimos definidos pelas zonas e pelo artigo 9º desta lei; e os usos dos imóveis.
Art.107. Caberá ao Poder Executivo Municipal exigir sempre que necessário, à
apresentação de laudos técnicos e/ou apreciações de órgãos públicos municipais,
estaduais e federais, sobre os projetos em análise anteriormente à emissão do Alvará de
Construção e/ou documento de aprovação.
Art.108. Os empreendimentos geradores de trânsito e tráfego, bem como aqueles de
impactos urbanos serão analisados através de procedimento especial em duas etapas,
conforme condições a seguir:
I – em respeito a esta lei, através de meios convencionais dos setores competentes, e;
II– em respeito às exceções desta lei, mediante procedimento específico através de
comissão técnica especial a ser indicada pelo Chefe do Executivo.
Art.109. Os empreendimentos geradores de trânsito e tráfego, bem como aqueles de
impactos urbanos serão obrigatoriamente implantados apenas a margem da BA-534 e
vias perimetrais de transito rápido de acordo com esta lei.
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Art.110. São considerados empreendimentos geradores de trânsito e tráfego e de
impacto urbano aqueles que possam representar uma sobrecarga na capacidade da
infraestrutura urbana, ou aqueles que possam provocar danos ao meio ambiente natural
ou construído.
Art.111. São entendidos como empreendimentos de impacto urbano, entre outros a
serem definidos por lei complementar, os projetos residenciais com área construída
maior ou igual a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados) ou qualquer projeto para fins não
residenciais com área construída maior ou igual a 2.500,00² (dois mil e quinhentos
metros quadrados).
Art.112. São entendidos como empreendimentos geradores de transito e tráfego escolas
e hospitais acima de 1.000,00m2 (mil metros quadrados) de área construída; clubes de
lazer acima de 1.000,00m2 ( mil metros quadrados) de área construída; estádios de
futebol; estabelecimentos comerciais, centros comerciais e shopping centers acima de
1.000,00m2 (mil metros quadrados) de área construída, terminais e estações de
transportes, universidades, cinemas, teatros, supermercados e as sedes dos poderes
Legislativo e Executivo do município.
Art.113. Ficam instituídas as Zonas de Expansão Urbana, de acordo com o Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano e demonstrada nas tabelas do artigo 6º desta lei.

Art.114. Nas Zonas de Expansão Urbana, o parcelamento, uso e ocupação do solo, bem
como as obras, deverão ser aprovadas após apresentação do plano urbanístico para
área, que deverá apresentar propostas de preservação e recuperação das bacias
hidrográficas existentes.
Parágrafo único. Os dispositivos estabelecidos no “caput” deste artigo deverão estar em
conformidade com, o Plano Diretor Municipal, as determinações desta lei e em respeito
ao capítulo sobre parcelamento do solo.
Art.115. Dependerá de licença da Prefeitura:
I – A execução de toda obra de construção, reconstrução total ou parcial, modificação,
acréscimo, reforma e conserto de edificações em geral, marquises e muros, contenção
do solo e drenagem;
II- A abertura, regularização, desvio, canalização de valas ou cursos d’água, perenes ou
não;
III - As canalizações e lançamentos de águas pluviais;
IV –O parcelamento de terras, a abertura de logradouros e o remembramento;
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V - a demolição;
VI - a movimentação de terra;
VII - as obras de engenharia em geral.
Art.116. Não dependerão de licença as obras e atividades não relacionadas no art. 115,
bem como as seguintes, dentre outras que a lei discriminar e que não interfiram na
segurança de terceiros nem se projetem sobre área de logradouro público, tais como:
I - a pintura e os pequenos consertos de prédios;
II - a construção de caramanchões, jardins e as pavimentações a céu aberto;
III - as instalações de antenas residenciais;
IV - as obras de reformas e de modificações internas ou de fachadas, sem acréscimo de
área e que não impliquem alterações das áreas comuns das edificações.
Art.117. Dependerão de licença o uso e a modificação de uso das edificações, a pintura e
os pequenos consertos em prédios tombados, preservados ou localizados em unidades
de preservação ambiental, as obras públicas executadas direta ou indiretamente, a
exploração mineral do solo ou do subsolo e o assentamento de máquina, motores e
equipamentos.
Parágrafo único. A execução de obras pelos poderes Público Federal, Estadual e
Municipal também está sujeita à aprovação, licença e fiscalização.
Art.118. O Município poderá assumir e executar obras, retomar posse, demolir ou tomar
qualquer providência para a preservação da segurança e do patrimônio público, em
situações de emergência, independentemente de prévio processo administrativo ou de
autorização judicial.
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não afasta a responsabilidade civil
daqueles que provocarem danos a terceiros.
Art.119. Constitui infração toda e qualquer ação ou omissão contrária às disposições
desta lei, ou de outras leis, decretos e regulamentos baixados pela Administração
Municipal.
Parágrafo único. Será considerado infrator todo aquele que praticar ato ou induzir,
auxiliar ou constranger alguém a fazê-lo em desacordo com a legislação municipal
vigente.
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Art.120. A demolição total ou parcial de edificação ou dependência será imposta nos
seguintes casos:
I - quando a edificação estiver em obras sem a prévia aprovação do projeto e o
respectivo licenciamento;
II - quando a edificação estiver concluída sem a prévia autorização do projeto e o
respectivo licenciamento;
III - quando a edificação for executada em desrespeito ao projeto aprovado nos seus
elementos essenciais;
IV - quando a edificação for julgada com risco iminente de caráter público, e o
proprietário não tomar as providências determinadas pela Prefeitura para sua segurança.
Parágrafo único. O ato do desfazimento, demolição ou remoção não isenta o infrator de
outras penalidades previstas na legislação vigente.
Art.121. Durante a execução de obras ou demolição, todos os materiais empregados,
resíduos da construção civil, equipamentos, máquinas e utensílios de construção civil e
trabalho, bem como os elementos de segurança incluindo telas, gradis, tapumes,
platibandas, plataformas de proteção e andaimes, não deverão ultrapassar ou
permanecer fora dos limites do terreno, sob pena de paralisação, multa e embargo da
obra.

CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DEFINIÇÕES GERAIS
Art.122. Para os efeitos desta lei, ficaram estabelecidas as seguintes definições:
ACESSO - Chegada, entrada, aproximação, trânsito, passagem.
AFASTAMENTO - É a menor distância entre duas edificações ou entre uma edificação e
as linhas divisórias do lote onde se situam. O afastamento é frontal, lateral ou de fundos,
quando estas divisórias forem, respectivamente, a testada, os lados e os fundos do lote.
ALINHAMENTO - É a linha projetada e locada ou indicada, que limite o lote em relação à
via pública.
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - É o documento fornecido pela Prefeitura autorizando a
construção de edificações.
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO - É o documento fornecido pela Prefeitura autorizando o
exercício de uma atividade em local determinado.
ALVARÁ DE PEQUENOS SERVIÇOS - É o documento fornecido pela Prefeitura
autorizando a construção de pequenas reformas e/ou ampliações, estabelecidas no
máximo de até 30% (trinta por cento) da área já construída.
ANDAR - Qualquer pavimento acima do ré do chão.
ANDAR TÉRREO - É o pavimento ao ré do chão.
APARTAMENTO - É uma habitação distinta que compreende no mínimo uma sala, um
dormitório, um compartimento sanitário e de banho e uma cozinha.
ÁREA BRUTA - É a área resultante de soma de áreas úteis com as áreas de seções
horizontais das paredes.
ÁREA BRUTA DO PAVIMENTO - É a soma da área útil do pavimento com áreas de
seções horizontais das paredes.
ÁREA BRUTA DA UNIDADE - É a soma da área útil da unidade com as áreas das
seções horizontais das paredes que separam os compartimentos.
ÁREA DESTINADA AOS ARRUAMENTOS - É a área destinada à movimentação de
pessoas ou veículos, compreendendo passeios e caixas de rua.
ÁREA FECHADA - É a área guarnecida por paredes em todo o seu pavimento.
ATME - É a Área Total Máxima de Edificação, que é a relação máxima entre a área de
construção da edificação e a área do terreno.
ÁREA LIVRE DE RECREAÇÃO - É o espaço, geralmente descoberto destinado à
utilização pública de caráter recreativo.
ÁREA LIVRE DO LOTE - É o espaço descoberto, livre de edificações ou construções
dentro dos limites do lote e que só pode ter 1/3 de sua área pavimentada.
ÁREA “NON AEDIFICANDI” - É a área na qual a legislação em vigor nada permite
construir ou edificar.
ÁREA ÚTIL - É a área do piso de um compartimento.
ÁREA ÚTIL DO PAVIMENTO - É a soma das áreas úteis das unidades, com as áreas
úteis das partes comuns em um pavimento.
ÁREA ÚTIL DA UNIDADE - É a soma das áreas dos compartimentos, habitáveis ou não
da unidade.
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ÁREA INSTITUCIONAL - É o espaço reservado num parcelamento do solo para
implantação de equipamentos comunitários.
ÁREA COMERCIAL - É o espaço reservado num parcelamento para implantação de
comércio local.
ARRUAMENTO - É o espaço destinado à circulação de veículos ou pedestre.
ARMAZÉM - Ver galpão.
ÁREA DE SERVIÇO - É aquela destinada a atividades de lavagens e enxuga ou depósito
de roupas, existentes nas unidades residenciais.
BAR - Estabelecimento comercial onde se servem refeições ligeiras e bebidas, inclusive
alcoólicas, em balcões ou em mesas.
BIROSCA - É um estabelecimento comercial para venda de alimentos a varejo, tipo feira.
BLOCO RESIDENCIAL - Um dos elementos independentes que integram um conjunto de
edifícios residenciais.
CAIXA DE RUA - Parte do logradouro destinada ao rolamento de veículos.
CALÇADA - O mesmo que passeio.
CASAS GEMINADAS - São as que tendem paredes comuns, formam um conjunto
arquitetônico único.
CENTRO COMERCIAL - É um edifício ou um conjunto de edifícios, divididos em
compartimentos destinados exclusivamente a comércio.
CIRCULAÇÃO - Designação genérica dos espaços necessários à movimentação de
pessoas ou veículos.
COBERTURA - É

o teto de uma edificação.

COMPARTIMENTO - Diz-se de cada uma das divisões dos pavimentos da edificação.
CONJUNTO RESIDENCIAL - É um agrupamento de habitações isoladas ou múltiplas
obedecendo a uma planificação urbanística pré-estabelecida.
CONSERTO DE UMA EDIFICAÇÃO - É o conjunto de pequenas obras de manutenção
que não modifica nem substitui a compartimentação e os elementos construtivos
essenciais da edificação, tais como: pisos, paredes, telhados, esquadrias, escadas, etc.
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CONSTRUIR - É o modo geral de realizar qualquer obra nova.
CORREDOR PRIMÁRIO - É a faixa de terreno cortada por vias primárias com utilização
de uso do solo adequado, principalmente, serviços e comércio.
CORREDOR CONSOLIDADO - É a faixa de terreno cortada por vias secundárias com
sua conformação, uso e ocupação já definidos.
CORREDOR SECUNDÁRIO - É a faixa de terreno cortada por vias secundárias
(secundárias ou coletoras) com utilização de uso do solo adequado, principalmente,
serviços e comércio.
DESMEMBRAMENTO - É a subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas
vias ou logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já
existentes.
DIVISA - É a linha que separa o lote das propriedades confinantes.
EDIFICAÇÕES - São as construções destinadas a abrigar qualquer atividade humana.
EDIFICAÇÕES CONTÍGUAS - São aquelas que apresentam uma ou mais paredes
contíguas às de outra edificação.
EDIFICAÇÃO ISOLADA - É aquela não contígua às divisas do lote.
EDIFICAÇÃO DE USO EXCLUSIVO - É aquela destinada a abrigar só uma atividade
comercial ou industrial, apresentando uma única numeração.
EDIFICAÇÃO DE USO MISTO - É a edificação que abriga usos diferentes e, quando um
deste for uso residencial, o acesso às unidades residenciais se faz sempre através de
circulações independentes dos demais usos.

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - É aquela destinada ao uso residencial
multifamiliar. O conjunto de duas ou mais unidades residenciais em uma só edificação.
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - É aquela que abriga apenas uma unidade
residencial.
EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS - O mesmo que edificação multifamiliar.
EDIFÍCIO COMERCIAL - É aquele destinado a lojas ou salas comerciais que exigem
contato com o público na qual unicamente as dependências do porteiro ou zelador são
utilizadas para uso residencial.
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EDIFÍCIO RESIDENCIAL - É aquele destinado ao uso residencial.
ESCRITÓRIO - Sala ou grupo de salas destinadas a atividades não diretamente
orientadas para o público (ver sede administrativa).
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - Local coberto ou descoberto em um lote destinado
a estacionar veículos.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO - Edificação pública ou particular destinada à
educação e ao ensino.
FACHADA PRINCIPAL - É a fachada do edifício voltada para o logradouro ou para o
logradouro principal.
FRENTE OU TESTADA DO LOTE OU TERRENO - Ver testada do lote.
FUNDO DE LOTE - É a parte do lote adjacente à divisa ou às divisas de fundos, não
tendo ponto comum com a testada.
GABARITO - É o número de pavimentos permitidos ou fixados para uma construção ou
edificação em determinada zona.
GALPÃO - É a edificação destinada geralmente aos fins industriais ou comerciais e
construída por cobertura e paredes ou colunas, cuja área é fechada, parcial ou
totalmente, em seu perímetro.
GARAGEM - Área coberta para guarda individual ou coletiva de veículos.
GLEBA - É a propriedade una individual de área igual ou superior a 10.000m2 (dez mil
metros quadrados).
GRUPAMENTO DE EDIFICAÇÕES - É conjunto de duas ou mais edificações em um
lote.
HABITAÇÃO - É a parte ou o todo de um edifício que se destina a residências.

HABITAÇÃO COLETIVA - É aquela destinada ao uso residencial de um grupo de
pessoas, normalmente não unidas por laços familiares.
HABITE-SE - Denominação comum da autorização especial, daquela autoridade
competente, para utilização de uma edificação.
HOTEL - É a edificação de uso residencial multifamiliar transitório, servindo as pessoas
ou famílias diversas, cujo acesso é controlado por serviço de portaria, dispondo de peças
de utilização comum adequadas, podendo ou não servir refeições.
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INVESTIDURA - É a incorporação a uma propriedade particular de uma área de terreno
do patrimônio estadual, adjacente à mesma propriedade que não possa ter utilização
autônoma, com a finalidade de permitir a execução de um projeto de alinhamento ou de
modificação de alinhamento aprovado pelo órgão competente.
INDÚSTRIA INCÔMODA - É aquela que cujo funcionamento podem resultar ruído,
trepidação, emissão de poeiras, fumos ou nuvens de poeira, exalação de mau cheiro,
poluição de cursos d’água, podendo constituir incômodo à vizinhança.
INDÚSTRIA POLUENTE - É aquela que cujo funcionamento pode resultar prejuízo à
saúde da vizinhança, causando poluição.
INDÚSTRIA PERIGOSA - É aquela que cujo funcionamento pode resultar perigo de vida.
JIRAU - É o piso elevado no interior de um compartimento, com altura reduzida, sem
fechamento ou divisão, cobrindo apenas parcialmente a área do mesmo e satisfazendo
as alturas mínimas exigidas pela legislação.
LANCHONETE - Estabelecimento comercial onde se servem refeições ligeiras e bebidas,
exceto as alcoólicas, em balcões ou em mesas.
LETREIROS - Composição de letras ou palavras para identificação de uso ou atividade
em lote ou edificação.
LEVANTAMENTO DO TERRENO - Determinação das dimensões e todas as outras
características de um terreno em estudo, tais como sua posição, orientação e relação
com os terrenos vizinhos e logradouros.
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - É a autorização dada pela autoridade competente para
execução de obras.
LINHA DE FACHADA - É aquela que apresenta a projeção horizontal do plano da
fachada de uma edificação voltada para o logradouro.
LOGRADOURO PÚBLICO - É toda a parte da superfície do município destinada ao
trânsito público, oficialmente reconhecida; é designada por uma denominação.

LOJA - Edificação ou parte desta destinada ao exercício de uma atividade comercial,
industrial ou armazenagem, geralmente abrindo para o exterior (lote ou logradouro) ou
para uma galeria comercial.
LOTE - Parcela autônoma de um loteamento ou desmembramento, cujo estado é
adjacente ao logradouro público reconhecido, descrito e assinalado por título de
propriedade.
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LOTEAMENTO - É o aspecto particular de parcelamento da terra, que se caracteriza pela
divisão de uma área ou terreno em duas ou mais porções autônomas, envolvendo
obrigatoriamente abertura de logradouros públicos, sobre os quais são testadas as
devidas porções, que passam, assim, a ser denominadas lotes.
MODIFICAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO - É o conjunto de obras que, substituindo parcial
ou totalmente os elementos construtivos essenciais de uma edificação, tais como pisos,
paredes, coberturas, esquadrias, escadas, elevadores e outros, modifica a forma, a área
ou a altura de compartimentação.
MOTEL - É a edificação de uso transitório, onde o abrigo de veículos além de
corresponder ao número de compartimentos para hóspedes é contíguo a cada um deles.
OFICINAS - É a edificação destinada a conserto ou reparação de máquinas ou
equipamentos.
PARCELAMENTOS DE TERRA - Divisão de uma área de terreno em porções
autônomas, sob a forma de desmembramento ou loteamento.
PASSEIO - Faixa em geral sobrelevada, pavimentada ou não, ladeando logradouros ou
circulando edificações, destinada exclusivamente ao trânsito de pedestres.
PÁTIO - Área confinada e descoberta, adjacente à edificação ou circunscrita pela
mesma.
PAVIMENTO - É o conjunto de áreas cobertas ou descobertas de uma edificação,
situada entre o plano de um piso e do teto imediatamente superior.
PÉ-DIREITO - É distância vertical entre piso e o teto de um compartimento.
PISO - É a designação genérica dos planos horizontais de uma edificação, onde se
desenvolvem as diferentes atividades humanas.
PISTA DE ROLAMENTO - (ver caixa de rua).
POÇOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO - São espaços descobertos e fechados nas
laterais, existentes no interior das edificações e destinadas a iluminação e ventilação dos
ambientes contíguos.

POÇOS DE EXAUSTÃO - São espaços descobertos e fechados nas laterais, existentes
no interior das edificações e destinados exclusivamente à exaustão de banheiros.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Atividades comerciais que se ocupam da prestação de
serviços cotidianos através de ofícios como: sapateiro, barbeiro, tintureiro, vidraceiro,
borracheiro e outros correlatos.
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PROJETO DE INTERESSE SOCIAL - Programa habitacional para população de baixa
renda.
QUADRA - É a área poligonal compreendida entre três ou mais logradouros adjacentes.
RECUO - É a incorporação ao logradouro público de uma área de terreno pertencente a
propriedade particular e adjacente ao mesmo logradouro a fim de possibilitar a realização
de um projeto de alinhamento ou modificação de alinhamento aprovado pelo órgão
competente.
RECONSTRUIR - É fazer de novo no mesmo lugar, a primitiva forma de qualquer parte
ou elemento de uma construção.
REFORMA DE UMA EDIFICAÇÃO - É o conjunto de obras que substitui parcialmente os
elementos construtivos essenciais de uma edificação (tais sejam: pisos, coberturas,
esquadrias, escada, elevadores, etc.), sem modificar, entretanto, a forma, a área ou
altura da compartimentação.
RÉS DO CHÃO - Pavimento térreo ou primeiro pavimento, é parte do edifício que tem o
piso do terreno circundante ou a pouca altura deste.
REMEMBRAMENTO - É o agrupamento de lotes contíguos para constituição de
unidades maiores.
REPARO DE UMA EDIFICAÇÃO - O mesmo que conserto de uma edificação.
RESTAURANTE - Estabelecimento comercial onde se servem refeições completas, em
mesas ou balcões com assentos, servindo ou não bebidas alcoólicas.
SALA COMERCIAL - Unidade de uma edificação comercial destinada a negócios ou
profissões liberais que exigem contato com o público, e geralmente abrindo para
circulações internas desta edificação.
SEDES ADMINISTRATIVAS - Edificações públicas ou privadas destinadas a escritórios
que não exijam contato direto com o público.
SERVIÇOS PESSOAIS - Aspectos peculiar de prestação de serviços que prescindem de
lojas para sua realização e podem ser prestados a domicílio. Ex: manicure, massagista,
despachante.

SUBSOLO - É o espaço, com ou sem divisões, situado abaixo do primeiro pavimento de
um edifício e que tenha, pelo menos, metade de seu pé-direito abaixo do nível do terreno
circundante.
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TERRENO - É a propriedade particular, edificada ou não.
TESTADA DO LOTE - É a linha que separa o logradouro público do lote e coincide com o
alinhamento existente ou projetado pelo órgão competente.
UNIDADE AUTÔNOMA - É a parte da edificação vinculada a uma fração ideal de terreno,
sujeita às limitações de Lei, constituída de dependências e instalações de uso privado,
destinada a fins residenciais ou não, assinalada por designação especial numérica ou
alfabética para efeito de identificação e discriminação.
UNIDADE RESIDENCIAL - É aquela constituída de no mínimo, um compartimento
habitável, um banheiro, uma cozinha e uma área de serviço.
USOS PERMITIDOS - São os usos normalmente dentro de uma zona e que não exigem
aprovação especial por parte do órgão competente.
USOS INCENTIVADOS - São os que melhor se adequam dentro de uma zona e
recebem incentivos em índices de uso do solo.
USOS DESESTIMULADOS - São usos que não se adequam totalmente dentro de uma
zona e recebem desestímulos em índices de uso do solo.
VIA PRIMÁRIA - Também denominada como via arterial ou preferencial, é aquela
destinada a circulação de veículos entre áreas distantes, com acesso à áreas lindeiras,
devidamente controladas.
VIA SECUNDÁRIA - É aquela que possibilita a circulação de veículos entre as vias
primárias e o acesso às vias coletoras.
VIA LOCAL - É aquela destinada ao acesso direto aos lotes lindeiros e à movimentação
do trânsito local.
VÃO PRINCIPAL - É aquele definido para acesso, iluminação e/ou ventilação de
ambientes de permanência prolongada, tais como: dormitórios, lojas e áreas de serviço.
VÃO SECUNDÁRIO - É aquele definido para acesso, iluminação e/ou ventilação de
ambientes de permanência transitória, tais como “halls”, cozinhas e banheiros.
ZONA DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICA - É a área compreendida pelas áreas tombadas
pelo Patrimônio Histórico Federal e Estadual.
ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - É a área que pelos seus elementos naturais
merece tratamento especial com a finalidade de preservar, recuperar ou revitalizar o
meio ambiente.
ZONA DE RESERVA FLORESTAL - É a área considerada de preservação permanente,
por ser indispensável à proteção de equilíbrio ecológico da região.
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ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - É a área que, pelas suas características de
ocupação já consolidadas, merece tratamento especial, ou que permitirá a implantação
de cunho social.
Art.123. Além das tabelas e quadros presentes no corpo desta lei, integram a presente
lei, como anexos, os mapas nas escalas 1:25.000 apresentando o zoneamento urbano,
sistema viário e recursos naturais.
Art.124. Serão resolvidos pelo Prefeito os casos omissos na presente Lei, após
apreciação e análise da comissão técnica especial, mediante ato administrativo,
devidamente publicado, em que se fixarão a normas ou regras omissas, precedidas as
considerações necessárias à sua justificação.
Art.125. A Prefeitura baixará ato administrativo sempre que for necessário estabelecer
interpretação ou aplicação de quaisquer dispositivos da presente lei, que servirá de
norma geral ou de aplicação particular, em casos semelhantes.
Art.126. Os projetos já devidamente protocolados na data anterior à publicação desta lei
nos órgãos encarregados de sua aprovação reger-se-ão pela legislação anterior.
Art. 127. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
.
Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, 05 de setembro de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal
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LEI COMPLEMANTAR Nº 003 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

“ Que altera e modifica a lei 136 de 05 de
Maio de 1995, que instituiu a Guarda
Municipal de Salinas da Margarida e
da outras providências.”

O Prefeito do Município de Salinas da Margarida, Estado da Bahia, no
uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar
.
Art.1º Esta lei complementar dispõe sobre as atribuições da Guarda
Municipal de Salinas da Margarida – Bahia, institui mecanismos para
aprimorar a eficiência nas ações da corporação, adequando-as ao que
determina a Constituição de República.
Art.2º A Lei 136/95 passa a vigorar no seu artigo 2º, nos termos desta lei
complementar, com a seguinte redação:
Parágrafo únicoMargarida:

São atribuições da Guarda Municipal de Salinas da

I - proteger bens, serviços e instalações municipais de Salinas da
Margarida;
II - fiscalizar, organizar e orientar o tráfego de veículos no território
municipal, observadas estritamente as competências municipais;
III - orientar a comunidade local quanto ao direito de utilização dos bens e
serviços públicos;
IV – Auxiliar e proteger o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural,
ecológico e paisagístico do Município, no exercício regular do poder de
polícia ambiental;
V- Adotar medidas educativas e preventivas para a proteção ao meio
ambiente e ao patrimônio ecológico Municipal;
VI - colaborar com as operações de defesa civil do Município;
VII - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de
trânsito, as diretrizes para o policiamento de trânsito, no âmbito do
Município;
VIII - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de atribuição do Município;
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IX - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades de
advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas
cabíveis, inclusive por infrações de circulação, estacionamento e parada
previstas no Código Brasileiro de Trânsito, notificando os infratores, no
âmbito de atribuição do Município;
X - fiscalizar, autuar e aplicar penalidades e medidas administrativas
cabíveis, relativas a infrações de excesso de peso, dimensões e lotação
dos veículos, notificando os infratores no âmbito de atribuição do
Município;
XI - participar de projetos e programas de educação e segurança de
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Trânsito–CONTRAN;
XII – vigiar os espaços públicos, tornando-os mais seguros em
colaboração com os órgãos responsáveis pela segurança pública em
nível federal ou estadual;
XIII - exercer o poder de polícia no âmbito do Município de Salinas da
Margarida, inclusive sancionatório, ressalvadas as hipóteses em que, por
força de lei, a atribuição seja privativa de outra categoria funcional,
situação em que poderá auxiliar a fiscalização com a prática de atos
meramente materiais;
XIV – implementar ações comunitárias, no intuito de aproximar o Poder
Público dos grupos sociais, visando identificar e trabalhar, no limite das
suas atribuições, os problemas específicos de cada área da Cidade.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 05 de setembro
de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito
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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 234 DE 05 DE SETEMBRO/2019
” Convoca a 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL de Salinas da Margarida – BA.”
O PREFEITO MUNICIPAL E A CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DE SALINAS DA MARGARIDA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais com base nas reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS do Município de Salinas da Margarida- BA, considerando a
necessidade de avaliação de implementação e avanços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, de acordo com o disposto no inciso VI do artigo 18 da Lei nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, e através da mobilização dos representantes da sociedade civil que
compõe o Conselho nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Informe nº 01/2019:
Resultado das reuniões dos movimentos sociais para a organização e realização da
CONFERÊNCIA DEMOCRÁTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE 2019;

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica convocada a 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SALINAS DA MARGARIDA.
Art. 2º - A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALINAS
DA MARGARIDA possui como tema principal: “Direito do povo, com financiamento
público e participação social”.
Art. 3º - A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALINAS
DA MARGARIDA, realizar-se-á no dia 18 de setembro de 2019, com início às 9:00h e
término às 17:00h Salão de Eventos do Salinas Praia Hotel.
Art. 4º - A 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SALINAS
DA MARGARIDA é organizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com
o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Prefeitura Municipal de Salinas
da Margarida.
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA – BAHIA, 05 de
setembro de 2019.
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