
LEI  Nº 647/2004, DE 10 DE  NOVEMBRO DE 2004 
 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo, Sistema Viário, 
Circulação, Transporte e Zoneamento do Município de 
Barreiras e dá outras providências. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
 
APROVOU: 
 
 

TITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 
CAPÌTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º. O uso e parcelamento do solo, o sistema viário, circulação e transportes e o zoneamento ficam 
condicionados ao disposto nesta Lei e outras normas dela decorrentes.  
 
Art. 2º. Considera-se área urbana, para fins de aplicação desta Lei, aquela delimitada pela Lei do 
Perímetro Urbano. 
 

Parágrafo único. Considera-se área rural, para fins de aplicação desta lei, aquela localizada 
fora dos limites definidos pela Lei do Perímetro Urbano. 

 
Art. 3º. O parcelamento do solo será efetuado segundo as categorias de empreendimentos abaixo 
mencionadas, observada a legislação estadual, federal e as demais disposições desta Lei: 

I - loteamento; 
II - desmembramento; 

III - remembramento;  
IV - desdobro; 
V - condomínio horizontal. 

 
§ 1º. Considera-se loteamento a sub-divisão de glebas em lotes destinados à edificação, com 
aberturas de novas vias de circulação e logradouros públicos, ou prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes. 

 



§ 2º. Considera-se desmembramento a sub-divisão de glebas destinadas à edificação, com o 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias 
e logradouros públicos, nem no prolongamento, edificação ou ampliação dos já existentes. 
§ 3º. Considera-se remembramento o reagrupamento de dois ou mais lotes, para a formação 
de novos lotes, ou o reagrupamento dos lotes, ou partes dos lotes de uma ou várias quadras, 
resultando em nova distribuição sob a forma de novos lotes ou frações ideais; 

 
§ 4º. Considera-se desdobro a divisão da área de um lote, integrante de loteamento ou de 
desmembramento, para a formação de novo ou novos lotes. 

 
§ 5º. Entende-se por condomínio horizontal, para efeito desta Lei, o empreendimento 
pluridomiciliar destinado à edificação, com ou sem abertura de logradouro privado, cuja 
distribuição das parcelas resulta em frações ideais. 

 
Art. 4º.  Não será permitido o parcelamento do solo: 

I - em terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a inundações; 
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, antes 

de serem saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a trinta por cento; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselhem a edificação; 
V - em áreas de preservação permanente ou naquelas onde as condições ambientais 

existentes prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem estar da população. 
 
Art. 5O. Lei municipal específica para área incluída no Plano Diretor Urbano (PDU) poderá determinar:  

I - parcelamento ou edificação compulsória em consonância com as indicações da Planta 
03; 

II - a progressividade no tempo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) em consonância com as indicações da Planta 04; 

III - a desapropriação, nos termos da Lei n• 10.257 de 10 de julho de 2001, para 
implantação de equipamentos de interesse coletivo e de regularização fundiária, nas 
zonas definidas na alínea “a” do inciso I; alínea “c” do inciso II; e incisos IV e V do 
artigo 21. 

 
Parágrafo único. O Município poderá se utilizar dos instrumentos previstos na Lei Federal nº 
10.257/01, destinados ao cumprimento da função social da cidade e da propriedade, que serão 
disciplinados por leis municipais. 

 



 
 

CAPÍTULO II 
DOS LOTEAMENTOS 

 
Art. 6o. Os loteamentos deverão obedecer, no mínimo, às seguintes exigências: 

I - as áreas destinadas ao sistema de circulação, e aos equipamentos urbanos e 
comunitários, e as áreas verdes e de lazer, serão doadas gratuitamente ao Município, 
no ato do registro do parcelamento, independentemente de escritura pública de 
doação, e equivalerão a, no mínimo, 38% (trinta e oito por cento) da área total da 
gleba; 

II - nos loteamentos destinados ao uso industrial, cujas áreas dos lotes forem superiores a 
10.000,00 m² (dez mil metros quadrados), a percentagem das áreas doadas ao 
Município poderá ser reduzida para 30% (trinta por cento) do total da gleba; 

III - a declividade das áreas públicas nos parcelamentos deve ser inferior a 15% (quinze 
por cento); 

IV - nos empreendimentos cujo número de lotes ou habitações seja inferior a 15 (quinze) 
unidades, o parcelador, em vez de cumprir o estabelecido pelo inciso I deste artigo, 
fica obrigado a repassar a quantia equivalente ao valor venal da área, para a 
Prefeitura; 

V - em situações onde houver a necessidade de implantação de equipamentos de maior 
porte, como escola de ensino básico, técnico ou superior, a Prefeitura poderá exigir a 
doação de maior área, compensando o parcelador, pelo excedente de área, com 
aumento do seu potencial construtivo em área equivalente ao potencial expropriado; 

VI - para as áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários, o poder 
público deve ter como referência os seguintes parâmetros a fim de que possa exigir a 
parcela de área institucional adequada, de acordo com as necessidades da área 
urbana: 

a) unidade de saúde, com projeto de edificações térreas, área mínima de 
terreno de 1.200,00 m² (um mil e duzentos metros quadrados); 

b) escola de educação infantil, com projeto de edificações térreas, área mínima 
de terreno de 1.200,00 m² (um mil e duzentos metros quadrados); 

c) escola de ensino fundamental e básico, com projeto de edificações térreas, 
área mínima de terreno de 3.000,00 m²; (três mil metros quadrados); 

d) creche, com projeto de edificações térreas, área mínima de terreno de 
500,00 m² (quinhentos metros quadrados). 



VII - havendo interesse da municipalidade, as áreas para implantação de equipamentos 
comunitários poderão ser doadas fora da poligonal da gleba parcelada, desde que seja 
resguardada a equivalência em termos de valor venal dos terrenos; 

VIII - até a implantação dos equipamentos comunitários, o parcelador manterá,  na área a 
eles destinada, placa indicativa onde deverá explicitar o uso previsto, fixado pela 
municipalidade, e a superfície da área correspondente em metros quadrados; 

IX - as áreas verdes devem, necessariamente, guardar as condições efetivas para a 
função de lazer e recreação, não sendo admitida sua localização nas sobras de lotes, 
talvegues, e áreas alagadas ou inundáveis; 

X - nas áreas verdes, quando da implantação do parcelamento ou empreendimento 
habitacional, devem ser instalados, pelos parceladores, equipamentos destinados ao 
cumprimento de sua finalidade, de acordo com as exigências da Prefeitura; 

XI - até a instalação dos equipamentos referidos no inciso X deste artigo, o parcelador 
deverá afixar placa indicativa constando a função da área e a indicação de sua 
superfície total em metros quadrados; 

XII - no ato da aprovação do parcelamento, a Prefeitura poderá exigir a transferência de 
área de interesse ambiental, nele existente, ao seu domínio, mediante pagamento com 
transferência de potencial construtivo nas zonas relacionadas no inciso I do artigo 21, 
concedendo o acréscimo de área equivalente ao potencial da área de valor ambiental 
requerida; 

XIII - todo loteamento com 100 (cem) lotes ou mais deverá dispor de área destinada ao uso 
comercial e de serviços de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) do total da gleba; 

XIV - todo loteamento deverá dispor de, pelo menos, uma via de acesso de veículos, que 
será articulada à via de acesso principal do empreendimento; 

XV - as vias de circulação deverão observar as seguintes disposições: 
a) articular-se com as vias oficiais existentes ou propostas pelo PDU; 
b) atender às características técnicas de acordo com sua hierarquia, conforme 

Anexo I desta Lei; 
c) as vias sem saída serão admitidas, desde que, no dispositivo de retorno da 

pista de rolamento, possa ser inscrito um círculo de raio igual ou superior à 
largura da respectiva pista ou desde que a solução permita a manobra de 
veículos de serviço utilizado na coleta de resíduos sólidos na Cidade; 

XVI - as quadras não poderão ultrapassar o comprimento de 200,00 m (duzentos metros), 
salvo em casos especiais, como composição obrigatória dos logradouros públicos 
existentes; 



XVII - excluem-se do disposto no inciso XVI deste artigo, os loteamentos para fins industriais 
e aqueles destinados a lotes-chácaras de área igual ou superior a 5.000,00 m²  (cinco 
mil metros quadrados); 

XVIII - os lotes deverão obedecer às seguintes disposições: 
a) atender às dimensões mínimas estabelecidas no Anexo II desta Lei; 
b) fazer frente, obrigatoriamente, para logradouros públicos destinados à 

circulação de veículos ou de pedestres; 
c) não distar mais de 600,00 m (seiscentos metros) de via coletora ou de 

circulação de veículos do sistema de transporte coletivo e mais de 400,00 m 
(quatrocentos metros) de área destinada à recreação, ambas ao longo do 
eixo da via que lhes dá acesso; 

XIX - ao longo das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutovias, será 
obrigatória a reserva de faixa mínima “non aedificandi” de 15,00 m (quinze metros) de 
cada lado de suas margens, salvo maiores exigências da legislação específica; 

XX - ao longo das águas correntes, canalizadas ou não, e dormentes, a faixa a ser 
reservada como non aedificandi  é a que se encontra prevista na Lei de Política 
Ambiental; 

XXI - as reservas de áreas públicas atenderão aos seguintes percentuais: 
a) as áreas verdes e de lazer corresponderão a, no mínimo, 15% (quinze por 

cento) da área total da gleba, garantindo-se sempre a quota mínima de 48m² 
(quarenta e oito metros quadrados) por unidade habitacional;  

b) as áreas destinadas aos equipamentos comunitários corresponderão a, no 
mínimo, 5% (cinco por cento) da área total da gleba; 

c) a área institucional deverá assegurar, no mínimo, 500,00 m² (quinhentos 
metros quadrados), para implantação de equipamentos públicos. 

 
Art. 7o. Para a aprovação do loteamento promovido por particular será firmado Termo de Acordo e 
Compromisso (TAC) entre a Prefeitura e o parcelador, no qual este se comprometerá a realizar, às 
suas custas, todas as obras de terraplenagem, meio fio, rede de energia elétrica e iluminação pública, 
sistema de abastecimento de água potável, pavimentação, rede de esgotos ou fossas sépticas, 
drenagem, arborização e demarcação dos lotes, quadras e logradouros, colocação das placas 
indicativas da destinação e superfície das áreas doadas à Prefeitura, de acordo com os respectivos 
projetos aprovados, que depois de assinado, deverá ser levado perante o Oficial do Cartório 
competente, para efeito de registro do parcelamento. 
 
Art. 8o. De acordo com o tipo de loteamento e a conveniência da Prefeitura, outras exigências poderão 
ser acrescentadas ao TAC, além das seguintes: 

I - facilitar a fiscalização da obra, pela Prefeitura, durante sua execução; 



II - não anunciar ou vender, sob qualquer forma, nem outorgar a escritura de compra e 
venda, nem celebrar qualquer ato negociável referente ao empreendimento, sem que 
antes estejam concluídas 60% (sessenta por cento) das obras discriminadas no 
respectivo TAC e cumpridas as demais obrigações impostas pela lei; 

III - efetuar, em garantia ao cumprimento do TAC, caução em dinheiro, título da dívida 
pública municipal, fiança bancária ou garantia real no valor venal de 40% (quarenta 
por cento) da área total dos lotes, a ser averbada à margem da inscrição do plano do 
loteamento, no registro de imóveis, a qual será liberada após a conclusão e aceitação 
das obras mencionadas no TAC.  

 
Parágrafo único. Para loteamentos destinados ao uso industrial, o Município poderá fazer 
outras exigências complementares quanto à infra-estrutura e proteção ambiental, objetivando 
assegurar condições adequadas de funcionamento dos empreendimentos e atividades a serem 
instalados. 

 
Art. 9o. O parcelamento do solo na categoria de loteamento poderá ocorrer sob a forma de re-
loteamento, ficando sua aprovação condicionada às normas estabelecidas para as respectivas 
categorias. 
 

Parágrafo único. Não serão admitidos remembramentos que alterem as áreas originais 
destinadas aos equipamentos comunitários e de lazer. 

 
Art. 10. Aplicam-se aos desmembramentos as seguintes disposições: 

I - só serão objeto de parcelamento, sob a forma de desmembramento, os terrenos que 
ainda não foram objeto de arruamento ou parcelamento sob qualquer forma; 

II - quando a área da gleba for superior a 10 ha (dez hectares), haverá a transferência 
para o patrimônio municipal, por ocasião do registro do empreendimento no cartório 
de registro de imóveis, de 10% (dez por cento) da área total da gleba, para fins de 
área verde.  

 
Seção Única 

Da Infra-estrutura 
 
Art. 11. Os projetos de parcelamento devem explicitar os elementos físico-ambientais presentes com a 
indicação das áreas públicas, de meio fio, pavimentação e redes de infra-estrutura. 
 

Parágrafo único. O Poder Público deve adotar providências no sentido de garantir a 
implantação da infra-estrutura pelo loteante, que a custeará, em prazo definido. 

 



Art. 12. As áreas públicas, incluindo as institucionais e verdes, devem guardar padrões mínimos que 
atendam às suas funções e à instalação de equipamentos sociais e de lazer.  
 
Art. 13. Os principais troncos de ligação e eixos centrais viários devem ser indicados no projeto, assim 
como sua articulação com o sistema existente.  
 

§ 1º. Caso o sistema viário proposto no PDU não esteja implantado, o loteante deverá reservar 
a área correspondente à via proposta com a respectiva faixa de domínio. 

 
§ 2º. No caso de inexistência de articulação com o sistema viário existente, o loteante deverá 
executar o trecho da via que dará acesso ao parcelamento, às suas expensas, de 
conformidade com os parâmetros indicados no PDU e na Lei de Política Ambiental. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CONDOMÍNIOS 
 
Art. 14. O parcelamento em condomínio deve: 

I - evitar a segregação espacial da Cidade; 
II - assegurar a integração aos espaços da cidade, estabelecendo limite de área para 

parcelamentos em condomínios; 
III - obedecer às exigências de implantação de vias periféricas integradas à estrutura 

urbanística, existente ou planejada. 
 
Art. 15. Aplicam-se para condomínios as seguintes disposições, além das disposições gerais para 
loteamentos previstas nos incisos IV a XV e XIX a XXI do artigo 6o: 

I - só será admitido o parcelamento em condomínio nas zonas referidas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do inciso II do artigo 21; 

II - o parcelador doará à Prefeitura 30% (trinta por cento) da área da gleba no ato do 
registro do parcelamento, independentemente de escritura pública de doação, após o 
que a área doada será excluída da poligonal do condomínio, passando aos cuidados 
da Prefeitura, não isentando, com isso, o parcelador das obrigações de implantar a 
infra-estrutura necessária e de destinar no mínimo 10% (dez por cento) da gleba 
restante para áreas verde e de lazer internas do condomínio; 

III - fica o condomínio responsável pela execução dos serviços urbanos na sua área 
interna; 

IV - a poligonal da gleba não poderá inscrever segmento de reta superior a 200,00 m 
(duzentos metros). 

 
Art. 16. Para a aprovação de condomínio será firmado TAC entre a Prefeitura e o empreendedor, no 



qual este se comprometerá a realizar às suas custas, todas as obras de terraplanagem, meio fio, rede 
de energia elétrica e iluminação pública, sistema de abastecimento de água potável, pavimentação, 
rede de esgotos ou fossas sépticas, drenagem, arborização e demarcação dos lotes, quadras e 
logradouros, colocação das placas indicativas da destinação e superfície das áreas doadas à 
Prefeitura, além da manutenção de toda a estrutura física e infra-estrutura instalada no condomínio, de 
acordo com os respectivos projetos aprovados, TAC este que, após assinado, deverá ser levado 
perante o Oficial do Cartório competente para efeito de registro do parcelamento. 
 

Parágrafo único. De acordo com a conveniência do Poder Público , outras exigências poderão 
ser acrescentadas ao TAC, além das seguintes:  

I - facilitar a fiscalização da obra, pela Prefeitura, durante sua execução; 
II - não anunciar ou vender, sob qualquer forma, nem outorgar a escritura de compra e 

venda, nem celebrar qualquer ato negociável referente ao empreendimento, sem que 
antes estejam concluídas, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das obras 
discriminadas no respectivo TAC e cumpridas as demais obrigações impostas por 
esta Lei e pela legislação superveniente; 

III - efetuar, em garantia ao cumprimento do TAC, caução em dinheiro, título de dívida 
pública municipal, fiança bancária ou garantia real no valor venal equivalente a 40% 
(quarenta por cento) da área total dos lotes, a ser averbada à margem da inscrição 
do plano do loteamento, no registro de imóveis, a qual será liberada após a 
conclusão e aceitação das obras mencionadas no TAC.  

 
CAPÍTULO IV 

DA HABITAÇÃO POPULAR 
 
Art. 17. Os parcelamentos para habitação popular atenderão às disposições para loteamentos 
diversos, no que couber, observadas as seguintes normas: 

I - serão admitidos lotes com área inferior a 125,00 m2, (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e testada inferior a 5,00 m, (cinco metros) nos empreendimentos 
declarados de interesse social, por ato específico do Prefeito, respeitado o mínimo de 
70,00 m2 (setenta metros quadrados) de área e inscrição no lote de uma 
circunferência de 4,00 m (quatro metros) de diâmetro; 

II - será admitida a destinação de área verde equivalente a 10% (dez por cento) da área 
da gleba; 

III - as vias de pedestre, de acesso às unidades habitacionais, atenderão ao mínimo de 3 
m (três metros) de largura para edificações térreas, 4 m (quatro metros) para 
edificações de 2 (dois) pavimentos e 5 m (cinco metros) para edificações de 3 (três) 
pavimentos; 



IV - o comprimento das quadras não excederá a 120,00 m (cento e vinte metros); 
V - nas vias de pedestres, no mínimo a cada 140,00 m (cento e quarenta metros) de 

comprimento, será reservado um lote de recreio, com área mínima correspondente 
ao dobro do lote mínimo adotado. 

 
Art. 18. Enquadram-se na categoria de Empreendimento de Habitação Popular aqueles que 
apresentam as seguintes características: 

I - área mínima de lote de 70,00 m² (setenta metros quadrados) e máxima de 160,00 m² 
(cento e sessenta metros quadrados); 

II - altura da edificação de, no máximo, 7,00 m (sete metros) se a ocupação for 
destinada a unidade multi-familiar de 2 (dois) pavimentos em unidades isoladas ou 
conjunto;  

III - altura da edificação de, no máximo, 10,00 m (dez metros) e fração ideal não superior 
a 160,00 m² (cento e sessenta metros quadrados), se a ocupação for destinada a 
unidade multifamiliar de 3 (três) pavimentos, em unidades isoladas ou conjunto. 

 
TITULO II 

DO SISTEMA VIÁRIO, CIRCULAÇÃO E TRANSPORTES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DA REDE VIÁRIA 

 
Art. 19. A rede viária do Município será definida por uma hierarquia de vias, apresentando as seguintes 
categorias funcionais: 

I - vias arteriais (VA): têm a função de atender ao volume de tráfego interurbano, 
apresentando elevado padrão de fluidez, assegurado por suas características físicas 
e acessos aos lotes lindeiros através de vias marginais, com pontos de interligação 
sujeitos a controles específicos; 

II - vias secundárias (VS): têm a função de atender às maiores demandas do tráfego 
intraurbano, assegurando sua fluidez e adequadas condições de acesso e circulação, 
conciliando os tráfegos de passagem e local; 

III - vias marginais (VM): têm a função básica de auxiliar as vias arteriais, desenvolvendo-
se paralelas a estas, de forma a possibilitar-lhes melhor desempenho e permitir o 
acesso às propriedades lindeiras; 

IV - vias locais (VL): têm a função básica de permitir o acesso às habitações e demais 
atividades complementares; 

V - vias de pedestres (VP): são destinadas exclusivamente à circulação de pedestres; 



VI - ciclovias (CV): são destinadas exclusivamente à circulação de biciclos e equivalentes 
não motorizados. 

 
Parágrafo único. O plano de transporte e circulação viária estabelecerá o enquadramento do 
sistema viário nas diferentes categorias, segundo suas funções, no sistema viário atual e de 
acordo com as diretrizes do PDU e os critérios estabelecidos no Anexo I. 

 
TITULO III 

DO ZONEAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
DA TIPOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS  

 
Art. 20. O zoneamento urbano-ambiental caracteriza a Cidade a partir dos seus aspectos físico-
ambientais, com ênfase no padrão de habitação, parcelamento do solo, sistema de circulação e infra-
estrutura existente, de modo a permitir o crescimento das áreas urbanas, o atendimento das demandas 
de infra-estrutura, de serviços e o interesse da comunidade, sem comprometer a estabilidade dos 
sistemas sócio-ambientais e a qualidade da vida. 
  
Art. 21. As zonas de ocupação do solo da Cidade, concebidas em função das características, do 
estágio de ocupação, das restrições ambientais e das condições atuais de infra-estrutura, conforme 
plantas 01 e 02, anexas a esta Lei, são as seguintes: 

I - Zona de Ocupação Prioritária (ZOP): enquadram-se nesta categoria aquelas áreas 
com potencial de urbanização sub-aproveitado, com existência de grandes vazios 
urbanos e sistema viário e de transportes, comércios, serviços e infra-estrutura 
básica insuficientes, que devem ser complementados para estimular a sua ocupação, 
subdividindo-se em: 

a) Zona de Ocupação Prioritária 1 (ZOP 1); 
b) Zona de Ocupação Prioritária 2 (ZOP 2); 
c) Zona de Ocupação Prioritária 3 (ZOP 3). 

II - Zona de Ocupação Secundária (ZOS): enquadram-se nesta categoria aquelas áreas 
que, apesar de não apresentarem restrições de uso e ocupação, demandam custos 
maiores de implantação devido à ausência de infra-estrutura básica, subdividindo-se 
em: 

a) Zona de Ocupação Secundária 1 (ZOS 1); 
b) Zona de Ocupação Secundária 2 (ZOS 2); 
c) Zona de Ocupação Secundária 3 (ZOS 3); 
d) Zona de Ocupação Secundária 4 (ZOS 4). 



III - Zona de Ocupação Controlada (ZOC): caracterizada pelas áreas de elevada 
qualidade paisagística e de preservação ambiental, onde se pretende manter as 
atuais condições de ocupação, mas deverão ser restringidas as ocupações futuras 
em razão de limitações de ordem físico ambiental; 

IV - Zona Central (ZC): local de concentração de atividades de convergência, de 
animação e de convívio social e cultural, com predominância de atividades 
comerciais e de prestação de serviços; 

V - Zona Mista (ZM): configurada como área de expansão da zona central, possuindo, 
atualmente, características de uso residencial, comercial, industrial de baixo caráter 
poluente e serviços. Subdividem-se em: 

a) Zona Mista 1 (ZM 1); 
b) Zona Mista 2 ( ZM 2); 
c) Zona Mista 3 (ZM 3). 

VI - Zona Residencial (ZR): áreas onde predomina a ocupação habitacional. Subdividem-
se em: 

a) Zona Residencial 1 (ZR 1); 
b) Zona Residencial 2 (ZR 2); 
c) Zona Residencial 3 (ZR 3); 
d) Zona Residencial 4 (ZR 4); 
e) Zona Residencial 5 (ZR 5); 

VII - Zona Especial de Interesse Social (ZEIS): são áreas em condições precárias que 
necessitam atenção especial por parte do poder público; 

VIII - Zona de Interesse Ambiental (ZIA): são áreas com características naturais relevantes, 
importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações; 

IX - Zona Industrial (ZI): são áreas de intensificação do setor secundário e de seu apoio;  
X - Áreas Especiais (AE): são áreas que, em função de peculiaridades urbanísticas ou 

ambientais, serão, de acordo com o Plano Diretor Urbano e com esta Lei, objeto de 
diretrizes e parâmetros urbanísticos específicos, que se sobrepõem aos parâmetros 
das zonas a que pertencem, ou destinadas a programas e  projetos de requalificação 
urbanística e/ou ambiental. 

  
Parágrafo único. Os parâmetros urbanísticos das zonas mencionadas nos incisos de I a VIII 
deste artigo encontram-se no Anexo II desta Lei. 

 
Art. 22. As áreas especiais (AE) serão contempladas com as ações descritas neste artigo e se 
subdividem em: 

I - áreas de intensificação do terciário: 
a) área central a ser contemplada com: 



1. disciplinamento do tráfego de veículos e cargas; 
2. regulamentação de áreas para estacionamento e parada do transporte 

coletivo; 
3. sinalização horizontal e vertical;  
4. tratamento paisagístico dos logradouros e implantação de sistema de 

iluminação pública que possibilite o uso noturno seguro dos espaços 
públicos;  

5. despoluição visual e controle de emissão de sons e ruídos;  
6. análise criteriosa quanto à compatibilidade de qualquer 

empreendimento com a capacidade da via e quanto a atenuantes de 
incômodo, se propostos pelo interessado, sujeitando-se às exigências 
especiais; 

7.  proteção do patrimônio arquitetônico;  
8. valorização dos elementos de identidade da Cidade. 

b) vias arteriais, vias marginais e vias secundárias a serem contempladas com: 
1. determinação de recuo suficiente para salvaguardar a faixa de domínio 

das vias arteriais, implantação de trechos de vias marginais ao longo 
das rodovias e vias arteriais projetadas;  

2. previsão de estacionamentos para veículos, motocicletas e bicicletas;  
3. tratamento paisagístico e arborização das vias;  
4. análise criteriosa quanto à compatibilidade de qualquer 

empreendimento com a capacidade da via e quanto a atenuantes por 
ventura propostos pelo empreendedor, sujeitando-se às exigências 
fixadas pelo órgão responsável pelo controle urbanístico;  

5. sensibilização dos proprietários de estabelecimentos comerciais e de 
serviços para o embelezamento das edificações. 

II - áreas de preservação e proteção ambiental: 
a) áreas de proteção ambiental a serem contempladas com: 

1. proteção dos atributos abióticos e bióticos;  
2. estudos específicos, visando a recuperação de áreas degradadas; 

b) áreas de proteção de drenagem natural e artificial a serem contempladas com: 
1. proteção das vertentes de drenagem e talvegues que cortam a área 

urbana do Município;  
2. recuperação das áreas degradadas com base em estudos específicos 

que avaliem o grau de comprometimento e as medidas cabíveis. 
c) áreas de proteção de rios a serem contempladas com: 

1. proteção das margens dos rios e matas ciliares;  



2. estudos específicos para recuperação das áreas degradadas;  
3. implantação de plano urbanístico, quando necessário. 

d) áreas de proteção de encostas e escarpas a serem contempladas com: 
1. proteção de encostas e serras com declividades superiores a 30% 

(trinta por cento);  
2. estudos específicos visando a recuperação de áreas degradadas. 

III - áreas de interesse social a serem contempladas com:  
a) construção e melhoria de unidades habitacionais e urbanização das sub-áreas 

precárias;  
b) qualificação urbanístico-ambiental, com implantação de infra-estrutura, 

serviços e equipamentos sociais, transportes, pavimentação, arborização dos 
logradouros e relocação das famílias situadas em áreas de risco ou valor 
ambiental; 

c) regularização fundiária dos imóveis em conformidade com os instrumentos 
previstos na Lei Federal nº 10.257/2001; 

IV - áreas de incentivo à ocupação compreendem as áreas vazias ou sub-utilizadas, 
inseridas na zona de expansão urbana, para as quais, no caso de implantação de 
equipamentos de interesse coletivo e de regularização fundiária, deverão ser 
aplicados, através de lei municipal específica, os instrumentos previstos nos artigos 5º 
a 8º da Lei Federal 10.257/2001. 

 
§ 1º. Nas áreas especiais são aplicados os parâmetros e condicionantes específicos de cada 
área, que prevalecerão na hipótese de serem conflitantes com os parâmetros urbanísticos das 
zonas definidas no artigo 21. 

 
§ 2º. As áreas rurais são as definidas no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei do Plano Diretor 
Urbano. 

 
CAPÍTULO II 
DOS USOS 

 
Art. 23. Os usos urbanos classificam-se de acordo com as categorias abaixo relacionadas: 

I - uso integrado; 
II - uso especial. 

 
§ 1º. Considera-se uso integrado aquele que, pela natureza da atividade não gera impactos ao 
meio ambiente, à infra-estrutura ou conflitos de vizinhança, podendo ocorrer em qualquer área 
da Cidade, desde que respeitados os condicionantes do sítio e os padrões urbanísticos 
definidos em lei. 

 



§ 2º. Considera-se uso especial, para efeito desta Lei, o conjunto de atividades causadoras de 
incômodo à população, seja pelo seu potencial poluente, seja pelos impactos indesejáveis 
provocados à estrutura urbana e sua infra-estrutura ou conflito de vizinhança, envolvendo as 
seguintes subcategorias de uso e impacto: 

I - atividades causadoras de impacto ao meio ambiente; 
II - atividades causadoras de impacto à estrutura ou à infra-estrutura urbana; 

III - empreendimentos ou atividades cujo porte determine uma capacidade de atração de 
pessoas e veículos capaz de provocar incômodos ao entorno imediato e mediato, ou 
aqueles que, pela distância em relação a área urbana consolidada, gerem 
deseconomias ao Poder Público, ou se configurem em ocupações que irão redundar 
na ociosidade da infra-estrutura, compreendendo: 

a) atividades com mais de 2.000 m² (dois mil metros quadrados) de área 
construída; 

b) empreendimentos com área total superior a 1 ha (um hectare);  
c) empreendimentos localizados a mais de 1 km (um quilômetro) da infra-

estrutura urbana implantada. 
 
Art. 24. A instalação de todo e qualquer uso integrado depende da análise e do licenciamento 
obrigatório por parte do órgão municipal competente, que expedirá a licença urbanística necessária.  
 

Parágrafo único. O órgão municipal competente poderá emitir licença urbanística para usos 
integrados não residenciais nas vias locais das áreas urbanas delimitadas, até no máximo 20% 
(vinte por cento) dos usos nelas existentes, acima do qual será exigido estudo prévio de 
impacto de vizinhança (EPIV). 

 
Art. 25. No caso dos usos sujeitos à análise especial, a concessão da licença ambiental fica 
condicionada a apresentação prévia de memorial técnico ou estudos ambientais, que avaliem o 
impacto no tráfego e no entorno, tendo em vista a capacidade da via, no meio ambiente, na infra-
estrutura, além de sua compatibilidade com padrões urbanísticos vizinhos. 
 

§ 1º. Os usos sujeitos a análise especial, de acordo com suas tipologias e características, 
encontram-se classificados, assim como suas exigências especiais de licenciamento, no Anexo 
III e dividem-se em: 

I - grupo I: atividades de baixo/médio grau de impacto na estrutura urbana; 
II - grupo II: atividades de médio/alto grau de impacto na estrutura urbana e/ou no meio 

ambiente; 
III - grupo III: atividades de alto grau de impacto no meio ambiente e estrutura urbana. 

 
§ 2º. Para efeito desta Lei, entende-se por: 



I - licença urbanística, a licença concedida pela Prefeitura para usos considerados 
integrados nesta Lei, de acordo com os trâmites estabelecidos no Código de Obras; 

II - licença ambiental, a licença concedida pela Prefeitura, para usos considerados 
especiais pela presente Lei, mediante apresentação de memorial técnico ou estudos 
ambientais, exigidos conforme potencial de impacto do empreendimento ou atividade 
objeto do licenciamento, conforme procedimentos estabelecidos na Lei da Política 
Ambiental. 

 
TÍTULO IV 

DA GESTÃO DO USO DO SOLO URBANO 
 
Art. 26. A gestão urbanístico-ambiental dar-se-á conforme previsto no Título IV da Lei do Plano Diretor 
Urbano. 
 

TITULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27. As funções referentes à aplicação das disposições desta Lei serão exercidas pelos órgãos da 
Prefeitura e por aqueles envolvidos na gestão do PDU, cujas competências estiverem definidas em leis 
e demais instrumentos normativos. 
 
Art. 28. Decreto do Prefeito regulamentará esta Lei, no prazo de 180 dias, contado a partir da sua 
publicação. 
 
Art. 29. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 253 de 8 de 
dezembro de 1994. 
 

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2004. 
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