
LEI Nº. 1007/12, DE 14 DE AGOSTO DE 2012. 

 

 

“Altera artigo 3º da Lei nº. 914/10 

e revoga a Lei nº. 978/2011.” 

 

 

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

 

 

Art. 1° O artigo 3º da Lei nº. 914/2010 fica alterado, passando a ter a seguinte 

redação:  

 

“Art. 3º. Fica autorizado o parcelamento de lotes urbanos em todas as zonas de 

ocupação de solo da cidade, atendendo às seguintes especificações: 

 

I – os lotes resultantes do fracionamento terão área mínima de 125m2 (cento e vinte 

e cinco metros quadrados) e frente mínima de 05 (cinco) metros. 

 

II – os lotes poderão ser fracionados em até 03 (três) partes, desde que respeitados 

as medidas mínimas definidas no inciso anterior. 

 

§ 1º. Para a aprovação do projeto de parcelamento, o interessado apresentará 

requerimento à Prefeitura Municipal, o qual deverá, obrigatoriamente, estar assinado 

por todos os proprietários do imóvel, bem como seus respectivos cônjuges, com 

todas as firmas reconhecidas, acompanhado de certidão atualizada da matrícula do 

imóvel, expedida pelo cartório de imóveis competente e da planta do imóvel a ser 

desmembrado contendo: 

 

a) a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos; 

 

b) a indicação do tipo de uso predominante no local; 

 

c) a indicação da divisão de lotes pretendida na área. 

 



§ 2º. Para fins de desmembramento, a subdivisão do imóvel só será possível quando 

houver o aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes. 

 

§ 3º. Nas Zonas de Interesse Social definidas por ato da Municipalidade, os lotes 

resultantes do fracionamento terão área mínima de 60m2 (sessenta metros 

quadrados) e inscrição no lote de uma circunferência de 04 (quatro) metros de 

diâmetro.  

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Lei nº. 978/2011. 

 

 

Sala das Sessões, 15 de Agosto de 2012. 

 

 

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 
Presidente 

BEN-HIR AIRES DE SANTANA 
1º Secretário 

 
 

ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS 
2º Secretário 

 


