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                       LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 
 
Institui o Código de Obras e Urbanismo do Município 
de Brumado, estabelece o zoneamento da cidade e 
dá outras providências. 

 
O Prefeito do Município de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, 
 

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona a presente Lei 
Complementar: 
 

LIVRO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
TÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 
 
Art. 1º. Esta Lei institui o Código de Obras e Urbanismo do Município de Brumado, 
tendo como pressuposto o atendimento às disposições previstas no Plano Diretor do 
Município e à legislação federal, estadual e municipal aplicáveis. 
 
Art. 2º. São diretrizes deste Código: 

I – a compatibilização do uso, da ocupação e do parcelamento do solo: 
a) às características tradicionais de seu uso e ocupação, nas áreas consolidadas; 
b) às condições do meio físico natural; 
c) à presença e preservação do patrimônio natural, paisagístico, histórico e cultural; 
d) ao potencial de infraestrutura urbana instalada ou prevista; 
 
II – a flexibilização dos parâmetros para parcelamento e ocupação do solo para 
promover a habitação de interesse social, de modo a diminuir os custos e favorecer 
o acesso pelos segmentos de menor poder aquisitivo da população; 
III – o favorecimento da ventilação no ambiente urbano e nas edificações, pela 
regulamentação de distâncias entre os prédios, área mínima de vãos e aberturas e 
elementos construtivos que possam constituir barreiras para aeração; 
IV – regulação do sistema individual de saneamento básico, de modo a evitar a 
contaminação do lençol freático; 
V – facilitação da drenagem das águas pluviais; 
VI – aproveitamento das faixas de proteção dos cursos d’água como áreas de uso 
público de lazer e circulação; 
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VII – flexibilização dos parâmetros nas áreas residenciais para implantação de 
atividades compatíveis, para incentivo aos pequenos negócios; 
VIII – prioridade no controle dos empreendimentos e atividades que possam causar 
impactos ambientais e urbanos; 
IX – garantia de reserva, nos empreendimentos residenciais, de áreas livres para 
lazer; 
X – primazia às condições de segurança, salubridade e qualidade ambiental nas 
obras e edificações; 
XI – garantia de condições adequadas de acessibilidade, circulação e utilização das 
áreas e edificações de uso público ou coletivo, especialmente para pessoas 
portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida; 
XII – promoção da estética arquitetônica, urbanística e paisagística condizentes com 
as condições climáticas e culturais de Brumado;  
XIII – restrição a empreendimentos que possam causar interferências na integração 
das áreas da cidade; 
XIV – incentivo à constituição de parcerias entre os empreendedores privados e o 
Poder Público para execução das áreas públicas de lazer; 
XV – controle da verticalização das edificações, observados: 

a) a preservação do patrimônio cultural; 
b) a restrição da interferência lesiva à paisagem; 
c) o equilíbrio da densidade populacional com a oferta de áreas públicas e serviços 
de infraestrutura urbana; 
d) o atendimento ao interesse social. 
 
Art. 3º. Os dispositivos contidos neste Código, relativos ao uso, ocupação e 
parcelamento do solo urbano, são aplicáveis à área urbana, de expansão urbana ou 
de urbanização específica definida em Lei e, no que diz respeito às obras e 
edificações, a todo o território municipal. 
 
Art. 4º. Todo e qualquer plano ou projeto pertinente ao desenvolvimento físico-
territorial do Município de Brumado deverá respeitar os dispositivos desta Lei. 
 
Art. 5º. São partes integrantes desta Lei: 
 
I – o ANEXO I – glossário; 
II – o ANEXO II – mapas de zoneamento urbano; (vide planta anexa) 
III – o ANEXO III – Lista de classificação de usos; 
IV – o ANEXO IV – tabela de multas. 
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TÍTULO II 
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

 
CAPÍTULO I 

DO MUNICÍPIO 
 
Art. 6º. O Município licenciará e fiscalizará o parcelamento, o uso e a ocupação do 
solo, bem como a execução das respectivas obras, conforme os projetos 
previamente aprovados nos termos desta Lei. 
§ 1º. Toda obra ou atividade urbanística ou edilícia ficará sujeita à fiscalização pelos 
órgãos municipais competentes, a qualquer tempo, quanto ao atendimento dos 
parâmetros legais aplicáveis. 
§ 2º. O Município não se responsabilizará por qualquer sinistro ou acidente 
decorrente de deficiência do projeto e/ou da execução. 
 

CAPÍTULO II 
DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR 

 
Art. 7º. Para os fins desta Lei, considerar-se-ão o proprietário e o possuidor do 
imóvel segundo os conceitos jurídicos do Código Civil Brasileiro. 
 
§ 1º. O direito do proprietário do imóvel promover e executar obras pressupõe a 
observância das condições previstas nesta Lei e das demais normas aplicáveis. 
§ 2º. Para os efeitos desta Lei, o possuidor pode requerer, perante o órgão municipal 
de controle urbano, a aprovação de obras e licenciamento de usos que não 
impliquem na alteração física do imóvel. 
§ 3º. Somente é lícito ao possuidor requerer a aprovação de obras ou licenciamento 
de usos que alterem fisicamente o imóvel se detiver: 

I – contrato ou termo de autorização expressa do proprietário; 
II – contrato de compra e venda, ou qualquer outra forma de alienação, devidamente 
acompanhado dos documentos que comprovem a cadeia dominial até a efetiva 
averbação da propriedade no registro imobiliário. 
III – conjunto probatório contendo documentos que demonstrem a posse com 
animus domini e cadeia sucessória do imóvel, bem como cadastro no setor 
imobiliário da prefeitura. 
§ 4º. As autorizações expedidas com base no inciso III do parágrafo anterior não 
implicarão em qualquer responsabilidade do município quanto ao aspecto dominial, 
eis que a análise estará eminentemente adstrita aos aspectos urbanísticos e 
edilícios. 

Art. 8º. Em qualquer caso o requerente responderá pela veracidade dos documentos 
apresentados, não implicando sua aceitação o reconhecimento, por parte do Poder 
Público Municipal, do direito de propriedade sobre o imóvel. 
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Art. 9º. O proprietário ou possuidor poderá obter todas as informações sobre o 
imóvel, cadastradas no órgão municipal competente, desde que não envolvam a 
privacidade ou sigilo das informações de terceiros. 
 
Art. 10. O proprietário ou possuidor do imóvel é responsável integralmente pela 
manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, 
suas edificações e equipamentos, bem como pela observância das prescrições 
desta Lei e da legislação federal, estadual e municipal correlatas. 
 
Parágrafo único. A responsabilidade prevista no caput deste artigo estende-se aos 
demais sucessores na propriedade ou posse do imóvel. 
 
Art. 11. Na hipótese de os documentos apresentados não descreverem 
suficientemente as características físicas, as dimensões, limites e a área do imóvel, 
poderão ser exigidos documentos ou esclarecimentos complementares. 
 

 
CAPÍTULO III 

DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 
Art. 12. Considera-se profissional responsável, perante o órgão de controle urbano, 
o técnico devidamente habilitado e registrado junto ao órgão federal fiscalizador do 
exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como titular ou 
representante de pessoa jurídica, respeitadas, neste caso, as atribuições e 
limitações estabelecidas pela entidade representada. 
 
Art. 13. É obrigatória a assistência de profissional habilitado na elaboração de 
projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim o exigir: 
 
I – a legislação federal relativa ao exercício profissional; 
II – o Poder Público Municipal, sempre que entender conveniente, nos termos da 
legislação local. 
 
Art. 14. Para os efeitos desta Lei, considera-se autor o profissional habilitado 
responsável pela elaboração dos projetos e que responderá pelo conteúdo das 
peças gráficas descritivas e especificações de seu trabalho. 
 
Art. 15. Para os efeitos desta Lei, considera-se responsável técnico pela obra o 
profissional encarregado pela sua direção técnica, em qualquer de suas fases, 
respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais e 
procedimentos, conforme projeto aprovado pelo Poder Público Municipal. 
 
Art. 16. Será comunicado ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional o 
nome do profissional que incorra em comprovada negligência, imprudência, má-fé, 
ou direção de obra em desatendimento às exigências desta Lei. 
 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVD1ACYUZBYAQ0BL+94E4W

Terça-feira
17 de Dezembro de 2013

5 - Ano I - Nº 272



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DE BRUMADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. Página 5 
 

Art. 17. É facultada a qualquer tempo a substituição ou a transferência da 
responsabilidade profissional, permanecendo paralisadas as obras enquanto não 
haja a assunção de responsabilidade por novo técnico. 
 
Parágrafo único. Compete ao titular da obra ou empreendimento informar ao Poder 
Público Municipal eventual alteração do responsável técnico pela sua execução. 
 
Art. 18. Não compete ao Poder Público Municipal decidir sobre o reconhecimento de 
direitos autorais ou pessoais decorrentes da aceitação de transferência de 
responsabilidade técnica ou da solicitação de alteração de projeto. 
 
Art. 19. Somente os profissionais legalmente habilitados no respectivo órgão 
fiscalizador do exercício profissional, e inscritos perante o Poder Público Municipal 
de Brumado, poderão projetar, calcular ou executar obras no território deste 
Município. 
 
§ 1º. Os projetos, seus elementos e planilhas de cálculos deverão ser devidamente 
registrados nos órgãos competentes e assinados concomitantemente: 
 
I – pelo proprietário ou possuidor do imóvel; 
II – pelo autor dos projetos; 
III – pelo responsável pela execução da obra. 
 
§ 2º. Acompanhando as assinaturas dos profissionais, deverão constar seus nomes 
completos e número das carteiras profissionais, expedidas pelos órgãos de classe 
competentes. 
§ 3º. Nos casos em que o proprietário ou possuidor do imóvel for pessoa jurídica, os 
projetos deverão ser assinados pelos seus respectivos representantes legais. 
§ 4º. Em caso de dúvidas quanto à regularidade do profissional perante o órgão 
fiscalizador, poderá o Poder Público Municipal exigir a exibição do comprovante da 
inscrição profissional. 
 
Art. 20. O licenciamento expedido pelos órgãos municipais competentes, para a 
execução de obras, não induz qualquer responsabilidade do Poder Público pelos 
cálculos estruturais da obra ou demais projetos complementares, por estes 
respondendo exclusivamente os profissionais responsáveis envolvidos na sua 
elaboração ou execução. 
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LIVRO II 
DO ZONEAMENTO URBANO 

 
TÍTULO I 

DAS ZONAS  
 
Art. 21. Para fins de aplicação das normas de uso, ocupação e parcelamento do 
solo, a Área Urbana definida em lei como perímetro urbano, divide-se em: 
 
I – 3 (três) tipos de zonas predominantemente residenciais, identificadas pelas siglas 
ZPR-1, ZPR-2 e ZPR-3; 
II –1 (uma) zona comercial, identificadas pelas siglas ZC; 
III – 1 (uma) zona de proteção ambiental, identificada pela sigla ZPA; 
IV – 1 (uma) zona industrial, identificada pela sigla ZI; 
V – Corredores Urbanos Comerciais, identificada pela sigla CC. 
 
§ 1º. Os parâmetros urbanísticos por Zona serão identificados no transcorrer desta 
Lei. 
§ 2º. O Município poderá criar e delimitar outras Zonas e Corredores Urbanos além 
daqueles previstos nesta Lei. 

Art. 22. Serão sempre considerados limites das Zonas estabelecidas por esta Lei, os 
fundos dos lotes lindeiros à via identificada como referência na sua delimitação. 
 
Art. 23. As Zonas estão representadas graficamente nos Mapas constantes no 
ANEXO II desta Lei. 
 
§ 1º. Para fins de caracterização das zonas descritas nesta Lei, são levadas em 
consideração as características de ocupação populacional, físico-territorial e sócio-
econômica. 
§ 2º. No estabelecimento dos parâmetros constantes do zoneamento previsto nesta 
Lei: 
 
a) é assegurado aos imóveis precedentemente regularizados a manutenção dos 
padrões anteriores de natureza urbanística e edilícia, salvo se houver modificação 
do seu uso após o início da vigência desta Lei; 
b) tornar-se-ão exigíveis os padrões edilícios descritos neste Código a partir da sua 
publicação, salvo o direito de construir já consolidado por licenciamento anterior, 
ainda em vigor; 
c) tornar-se-ão exigíveis os padrões urbanísticos para novos empreendimentos a 
partir da publicação desta Lei. 
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TÍTULO II 

DAS ZONAS PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAIS 
 

Art. 24. As Zonas Predominantemente Residenciais do tipo 1 (ZPR-1) são as áreas 
na cidade destinadas ao uso residencial, observando também as seguintes 
diretrizes: 
 
I – incentivo à verticalização alta; 
II – permissão para o exercício de atividades comerciais, de serviços e industriais, 
compatibilizadas ao uso residencial desde que devidamente autorizada após análise 
criteriosa, da secretaria competente, sem prejuízo da avaliação dos impactos 
ambientais e urbanos; 
 
Art. 25. As Zonas Predominantemente Residenciais do tipo 2 (ZPR-2) são as áreas 
na cidade destinadas à ocupação do uso residencial, observando também as 
seguintes diretrizes: 
 
I – incentivo à verticalização baixa; 
II – permissão para o exercício de atividades comerciais, de serviços e industriais, 
compatibilizadas ao uso residencial desde que devidamente autorizada após análise 
criteriosa, da secretaria competente, sem prejuízo da avaliação dos impactos 
ambientais e urbanos; 
 
Art. 26. A Zona Predominantemente Residencial do tipo 3 (ZPR-3) é a área na 
cidade destinada à ocupação predominante do uso residencial, observando também 
as seguintes diretrizes: 
 
I – incentivo à verticalização baixa e edificações populares; 
II – permissão para o exercício de atividades comerciais, de serviços e industriais, 
compatibilizadas ao uso residencial desde que devidamente autorizada após análise 
criteriosa, da secretaria competente, sem prejuízo da avaliação dos impactos 
ambientais e urbanos; 
III – estímulo à promoção de habitação de interesse social. 
 
Parágrafo único. Os projetos para implantação programas sociais habitacionais a 
serem efetivados em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) serão alocados em 
áreas integrantes das Zonas Predominantemente Residenciais do tipo 3 (ZPR-3), 
após devida identificação pelo órgão de controle urbano. 
 
Art. 27. Os parâmetros para o parcelamento, os usos e a ocupação do solo nas 
Zonas Residenciais estão disciplinados ao longo desta Lei. 
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TÍTULO III 
DAS ZONAS COMERCIAIS 

 
Art. 28. A Zona Comercial (ZC) é a área na cidade destinada ao uso 
predominantemente às atividades comerciais, estabelecimentos bancários, 
escritórios de profissões liberais, hospedagens, recreações, moda, etc. 
 
Parágrafo único: O Anexo II desta Lei discrimina além da Zona Comercial 
propriamente dita, os denominados Corredores Urbanos Comerciais, formado pelos 
seguintes logradouros públicos: 
 
a) Rua Coronel Tibério Meira 
b) Avenida Dr. Antônio Mourão Guimarães 
c) Avenida Centenário 
d) Avenida Lindolfo Azevedo Brito 
e) Avenida Coronel Santos 
f) Praça Coronel Zeca Leite 
g) Rua Exupério Pinheiro Canguçu 
h) Rua Euclides da Cunha 
i) Rua Antônio Francisco da Silva 
 
Art. 29. Os parâmetros para o parcelamento, os usos e a ocupação do solo nas 
Zonas Comerciais estão disciplinados ao longo desta Lei. 
 

TÍTULO IV 
DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 30. Para fins da aplicação de normas de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
considera-se como área de preservação ambiental a unidade de conservação 
destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais 
existentes, para a melhoria da qualidade de vida da população local e para a 
proteção dos ecossistemas regionais. 
 
Art. 31. O parcelamento, o uso e a ocupação nas Zonas de Proteção Ambiental 
(ZPA) estabelecida no Anexo II, estão submetidos além do disposto nesta Lei, às 
normas e regulamentos previstos pela legislação ambiental aplicável, sem prejuízo 
das exigências previstas pelos órgãos competentes, quando for o caso. 
 

TÍTULO V 
DA ZONA INDUSTRIAL 

 
Art. 32. A Zona Industrial de Brumado (ZI) é o espaço urbano destinado 
exclusivamente ao uso industrial, coincidente com o Distrito Industrial denominado 
de Centro Industrial de Brumado (CIB), podendo ter implantadas atividades 
industriais compatíveis com a proximidade de áreas do uso residencial no seu 
entorno. 
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Art. 33. Admite-se na Zona Industrial de Brumado (ZI) a implantação de uso 
comercial exclusivamente para fins de depósito ou entreposto de mercadorias. 
 
Art. 34. Os parâmetros urbanísticos para o parcelamento, o uso e a ocupação do 
solo na Zona Industrial (ZI) são aqueles descritos no transcorrer desta Lei. 
 

 
LIVRO III 

DO ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

TÍTULO I 
DO SISTEMA VIÁRIO E DE CIRCULAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
 

Art. 35. O sistema municipal de estradas é constituído pelas vias existentes, a 
exemplo das que ligam a sede aos distritos e/ou previstas no plano viário, 
localizadas no Município de Brumado e articuladas umas às outras, de forma a 
constituir um todo sob o ponto de vista funcional e operacional. 
 
§ 1º.  As estradas municipais que ligam a sede do município aos distritos (Ubiraçaba, 
Itaquaraí e Cristalândia) e o Povoado de Arrecife, terão como faixa de domínio 
20,0m (vinte metros), sendo 10,0m (dez metros) de plataforma estradal (7,0m (sete 
metros) de pista de rolamento e 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de 
acostamento de cada lado) e 5,0m (cinco metros) de cada lado destinados a 
drenagem e corte/aterro.  
§ 2º. As demais estradas secundárias das regiões dos distritos descritos no 
parágrafo anterior terão como faixa de domínio de 14m (quatorze metros), sendo 
10,0m (dez metros) de plataforma estradal (7,0m (sete metros) de pista de rolamento 
e 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) de acostamento de cada lado) e 2,0m 
(dois metros) de cada lado destinados a drenagem e corte/aterro.  
§ 3º. Fica o município autorizado a realizar obras para garantir as dimensões 
previstas nos parágrafos anteriores, devendo arcar com a realocação das cercas, 
mas sem qualquer indenização a quem esteja ocupando a respectiva faixa de 
domínio, salvo quando houver, no respectivo espaço a ser ocupado pela estrada, 
realização de benfeitorias a exemplo de casas e currais e que tenham sido 
efetivadas antes da publicação desta lei. 
 
Art. 36. As estradas municipais obedecerão à nomenclatura e características 
técnicas que lhes são especificas. 
 
Art. 37. A incorporação de estrada projetada ao patrimônio público dar-se-á após o 
exame do projeto elaborado, depois de satisfeitas as seguintes condições: 
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I – incorporação ao patrimônio municipal por intermédio de doação à municipalidade, 
pelos proprietários dos terrenos atingidos, sem qualquer indenização, da faixa de 
domínio tecnicamente necessária; 
II – aceitação, por parte dos mesmos proprietários, quanto aos encargos e restrições 
formalmente estabelecidos para os imóveis lindeiros. 
 
Art. 38. A nomenclatura das estradas municipais obedecerá às normas 
estabelecidas pela legislação estadual e federal pertinentes. 
 
Art. 39. As estradas municipais são aquelas planejadas e construídas pela iniciativa 
da administração municipal ou transferidas para esta por terceiros, e seus projetos 
atenderão as características definidas pelos órgãos competentes, compreendendo: 

I – o projeto geométrico; 
II – as especificações complementares pertinentes a: 
 
a) critérios para adoção do tipo de revestimento; 
b) padrões das obras de arte especiais. 
 

 
CAPÍTULO II 

DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 
 
Art. 40. O Sistema Viário Urbano compreende o conjunto de todas as vias existentes 
e/ou projetadas na área urbana, constantes da base cartográfica geo-referenciada 
de Brumado e suas atualizações. 
 
§ 1°. As novas vias terrestres de circulação pública projetadas integrarão o Sistema 
Viário Urbano, uma vez aprovadas pela administração municipal e incorporadas ao 
traçado do sistema geo-referenciado. 

§ 2º. É proibida a abertura de vias de circulação pública nas áreas urbanas sem a 
prévia aprovação dos órgãos competentes do município. 
 
Art. 41. Criam-se vias urbanas através de: 
 
I – implantação de planos de loteamentos devidamente aprovados pelo município; 
II – planos de arruamento; 
III – oficialização de via aberta por particular, desde que seja interesse do município; 
IV – execução de projetos de urbanização. 

 
 
 
 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVD1ACYUZBYAQ0BL+94E4W

Terça-feira
17 de Dezembro de 2013

11 - Ano I - Nº 272



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DE BRUMADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. Página 11 
 

SEÇÃO I 
Da Denominação das Vias Públicas 

 
Art. 42. As vias de circulação pública e demais logradouros do Município, na 
circunscrição do território municipal, adotarão a nomenclatura oficial estabelecida em 
instrumento específico. 
 
Art. 43. A identificação das vias de circulação será assegurada mediante a utilização 
de placas indicativas ou denominativas cujas dimensões, localização e demais 
critérios de apresentação serão padronizados pelo órgão de controle urbano, 
observadas as normas técnicas exigíveis para adequada transmissão das 
informações, bem como as definidas pelo órgão municipal gerenciador do transporte 
e transito. 
 
Art. 44. Na denominação dos logradouros públicos, vias e obras de arte integrantes 
do sistema viário urbano, é proibido: 
 
I – adotar nomes pertinentes a pessoas vivas; 
II – adotar denominação igual à estabelecida a outro já existente; 
III – alterar a denominação histórica tradicional. 
 
Art. 45. Uma vez conferidas as denominações aos logradouros públicos, vias e 
obras de arte integrantes do sistema viário urbano, é vedada a sua alteração 
posterior, salvo nos casos: 
 
I – de confusão entre denominações idênticas para logradouros distintos; 
II – de retorno à denominação histórica tradicional. 
 
Art. 46. A partir da data da publicação desta Lei, integrará a solicitação para 
aprovação dos projetos de novos loteamentos em Brumado a sugestão do loteador 
para a denominação alfanumérica das vias e logradouros públicos componentes do 
empreendimento, as quais se tornarão oficiais por ocasião do registro do 
loteamento. 
 
§ 1º. A decisão final quanto à adoção ou rejeição da denominação sugerida é de 
competência do órgão de controle urbano. 
§ 2º. A denominação oficial, em tais casos, constará do Decreto de aprovação do 
loteamento. 
 
Art. 47. Nos casos em que o loteamento contemplar o prolongamento de vias já 
existentes, a denominação se estenderá à ampliação. 
 
Art. 48. A denominação das vias públicas contemplará toda a extensão do seu 
traçado, vedada a interrupção por outra denominação quando não caracterizada 
alteração física relevante no seu projeto e/ou fluxo de trânsito. 
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Art. 49. O serviço de emplacamento nas vias urbanas e demais logradouros públicos 
é privativo da administração municipal, devendo ser executado às suas expensas ou 
mediante terceirização por contrato administrativo, sem prejuízo do competente 
processo licitatório, quando caracterizada a multiplicidade de propostas ou 
possibilidade de obtenção de receitas públicas com a exploração. 
 
Parágrafo único. É competência do órgão de controle urbano estabelecer os padrões 
técnicos para instalação e estética dos equipamentos indicativos de denominação 
das vias públicas. 
 
Art. 50. Caberá ao órgão municipal de controle urbano a elaboração, manutenção e 
atualização do cadastro de vias e logradouros públicos, objetivando ao 
fortalecimento do cadastro técnico municipal e visando ao atendimento às ações de 
planejamento, desenvolvimento do controle urbano e da administração tributária. 
 

SEÇÃO II 
Da Classificação e das Características Técnicas das Vias Urbanas 

 
Art. 51. Em obediência aos critérios de funcionalidade relativos à estrutura física da 
área de expansão urbana, as vias se classificam hierarquicamente da seguinte 
forma: 
 
I – Vias de Trânsito Rápido – TR; 
II – Vias Arteriais – A; 
III – Vias Coletoras: 

a) Primárias – CP; 
b) Secundárias – CS; 

IV – Vias Locais – VL; 
V – Ciclovias – CV; 
VI – Vias de Pedestres – VP. 
 
§ 1º. Os conceitos das vias indicadas nos incisos I a IV são aqueles previstos na 
legislação brasileira de trânsito. 
§ 2º. As ciclovias são vias com características especiais destinadas ao trânsito de 
bicicletas, podendo ou não acompanhar paralelamente o traçado daquelas 
destinadas às circulações de veículos automotores, embora estejam separadas 
fisicamente. 
§ 3º. Vias de Pedestres são aquelas destinadas ao uso exclusivo de pedestres e 
proibidas ao trânsito de veículos. 
 
Art. 52. As vias integrantes do sistema cicloviário seguirão os padrões técnicos 
disciplinados pela legislação federal regulamentar, sem prejuízo das exigências 
constantes deste Código. 
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Art. 53. As vias de trânsito rápido e arteriais serão projetadas em pista múltiplas, 
além de vias exclusivas para ônibus e ciclovias, sendo limitados os retornos, 
conforme o caso, a fim de serem mantidas sua segurança e alta capacidade de fluxo 
de tráfego. 
 
Art. 54. As vias coletoras primárias poderão, ou não, ter pistas múltiplas, além de 
pistas exclusivas para ônibus e ciclovias. 
 
Art. 55. As vias locais sem saída serão permitidas, desde que avaliadas e aprovadas 
pelo órgão de controle urbano e providas de retorno na sua extremidade de forma 
que permita a inscrição de um círculo com raio mínimo de 9 metros, excluindo o 
passeio. 
 
Art. 56. As ciclovias são estruturas totalmente segregadas do tráfego motorizado, 
apresentando o maior nível de segurança e conforto aos ciclistas e garantindo a 
circulação exclusiva de bicicletas nas áreas urbanas e rurais. 
 
§ 1º. As ciclovias podem ser: 
 
I – bidirecionais, com largura mínima de 3 m (três metros); 
II – unidirecionais, com largura mínima de 2 m (dois metros); 
 
§ 2°. Quando, na implantação de ciclovias, eventuais condicionantes do traçado 
urbano não permitirem a utilização da largura mínima prevista no parágrafo anterior, 
poderão ser utilizadas dimensões menores, desde que mantida a funcionalidade da 
ciclovia. 
 
Art. 57. Todo e qualquer projeto de vias urbanas deverá integrar-se 
harmoniosamente com vias existentes nas vizinhanças, de forma a garantir sempre 
a sua continuidade. 
 

SEÇÃO III 
Do Nivelamento e do Alinhamento 

 
Art. 58. O alinhamento e o nivelamento de qualquer logradouro público serão 
definidos por Decreto do Poder Executivo Municipal. 
 
§ 1º. A referência de nível será distribuída pela malha urbana através de uma rede 
de referências aceita pelo órgão de controle urbano do Município. 
§ 2º. A representação dos alinhamentos deverá ser feita nos pontos de deflexão 
horizontais e verticais. 
§ 3º. A representação do nivelamento será feita nos pontos de mudança de 
declividade, sempre nos eixos da faixa de rolamento. 

Art. 59. Qualquer projeto de alinhamento e nivelamento dos logradouros públicos 
dependerá de aprovação pelo órgão de controle urbano municipal. 
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Art. 60. Nos projetos de logradouros públicos e dos planos de urbanização de 
terrenos, serão obrigatoriamente incluídos os correspondentes alinhamentos e 
nivelamentos. 
 
Art. 61. Serão transferidas para o Cadastro de Sistema Viário Urbano do Município 
as indicações pertinentes à localização dos alinhamentos e aos nivelamentos de 
logradouros públicos. 
 
§ 1º. A modificação de logradouros públicos, para efeito de sua regularização ou 
alargamento, que acarretar alterações em avanços e recuos obrigará a elaboração 
de novo projeto de respectivo alinhamento ou nivelamento. 
§ 2º. O alinhamento ou nivelamento referidos no parágrafo anterior terá o seu 
registro efetuado no Cadastro do Sistema Viário Urbano. 
 
Art. 62. Nos casos de recuos ou avanços, a avaliação dos terrenos atingidos será 
realizada pelo órgão de controle urbano do Município. 
 
Parágrafo único. As áreas perdidas pelos proprietários de imóveis, para efeito de 
concordância do alinhamento, não serão consideradas recuos para fins de 
indenização. 
 
Art. 63. Nenhuma construção poderá ser iniciada sem que a prefeitura indique 
oficialmente o alinhamento e o nivelamento do logradouro público a ela relacionado 
e sem que sejam rigorosamente observados. 
 
§ 1º. O alinhamento e o nivelamento, para construir, serão determinados pelo órgão 
de controle urbano do Município, segundo o projeto aprovado de alinhamento e 
nivelamento do respectivo logradouro público. 
§ 2º. Da certidão que informar o alinhamento e o nivelamento constarão o 
alinhamento e a altura do piso do pavimento, do terreno ou da soleira, tomando 
como referência o meio-fio, ou, no caso de ausência deste, o eixo da faixa de 
rolamento. 

§ 3º. Quando a construção for efetuada em lote de esquina, a certidão conterá as 
informações citadas com referência a ambas as vias públicas, assim como 
determinará a curva de concordância dos dois alinhamentos. 
 

§ 4º. O órgão competente fará as necessárias verificações do alinhamento e do 
nivelamento, mediante vistorias. 
 
Art. 64. Quando houver modificação no alinhamento do logradouro oficialmente 
aprovado, a concessão de licença para edificar dependerá do atendimento às 
seguintes exigências: 
 

I – no caso de recuo, o projeto de edificação deverá respeitar a área necessária ao 
alargamento do logradouro; 
 
II – no caso de avanço, o proprietário do imóvel deverá proceder à devida 
retificação. 
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CAPÍTULO III 
DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E DE ESTACIONAMENTO 

 
Art. 65. O sistema de circulação e de estacionamento nas áreas urbanas e de 
expansão urbana deste Município terá seu funcionamento regulado de acordo com a 
hierarquia do sistema viário naquelas áreas, os dispositivos da presente lei, normas 
constantes do Código de Trânsito Brasileiro e do seu regulamento. 
 
§ 1º. Para efeito de funcionamento adequado do sistema viário serão levados em 
conta os seguintes elementos: 
 
I – a sinalização e o sentido de trânsito; 
II – o sistema de circulação de veículos em pista de mão única, não importando a 
capacidade do veículo nem a sua utilização; 
III – fixação dos itinerários dos transportes coletivos municipais e intermunicipais de 
passageiros, incluindo os de turismo, de forma a diminuir, tanto quanto possível, a 
sua interferência no tráfego urbano; 
IV – determinação adequada de itinerários, pontos de paradas e horários dos 
transportes coletivos urbanos, incluindo os de turismo, bem como de locais 
destinados ao estacionamento dos referidos veículos e ao embarque de 
passageiros; 
V – disciplinamento dos itinerários e horários especiais para o tráfego de veículos de 
carga e para as operações de carga e descarga; 
VI – restrição ou proibição de circulação de veículos ou da passagem de animais em 
determinadas vias públicas; 
VII – determinação de velocidade máxima permitida para veículos automotores em 
cada via urbana, tendo em vista as limitações de trânsito; 
VIII – fixação de tonelagem máxima permitida a veículos de transporte de carga cuja 
movimentação se efetue nas vias públicas urbanas; 
IX – definição de pontos e áreas de estacionamento em vias e logradouros públicos; 
X – identificação de locais não edificados suscetíveis de utilização para o 
estacionamento e guarda de veículos; 
XI – fixação de zonas de silêncio e sinalização indicativa dos seus limites. 
 
§ 2º. O ordenamento e o disciplinamento do sistema de circulação e estacionamento 
referido neste artigo far-se-á mediante Decreto do Poder Executivo Municipal, 
fundamentado nas recomendações e proposições dos órgãos competentes. 

Art. 66. O sistema de sinalização gráfica adotará outros sinais que forem 
considerados necessários ao sistema de circulação e estacionamento de Brumado, 
em complemento ao Código de Trânsito Brasileiro, no que couber, e estabelecidos 
mediante decreto do Poder Executivo. 
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Art. 67. Nos logradouros públicos reservados com exclusividade aos pedestres 
poder-se-á admitir a presença de veículos em horários previamente determinados, 
mediante determinação do órgão de transporte e trânsito municipal. 
 
Art. 68. O funcionamento das feiras livres ocorrerá exclusivamente nas vias locais, 
com autorização dos órgãos municipais competentes. 
 
Art. 69. O fechamento temporário ao tráfego de veículos em vias urbanas, para a 
realização de eventos, somente poderá ocorrer com expressa e prévia autorização 
dos órgãos de controle urbano e transporte e trânsito do Município. 
 
Art. 70. O espaço destinado a cada veículo, na área de estacionamento, não poderá 
ser considerado de área inferior a 25 m² (vinte e cinco metros quadrados), para o fim 
de calcular-se a área total de estacionamento. 
 
Art. 71. Com vistas ao seu dimensionamento, as vagas de estacionamento serão 
consideradas com as dimensões mínimas de 5,1 m (cinco metros e dez centímetros) 
por 2,3 m (dois metros e trinta centímetros). 
 
Art. 72. A administração pública municipal providenciará a colocação nos 
logradouros públicos urbanos, de acordo com as indicações do Conselho Nacional 
de Trânsito. 
 
I – das placas indicativas do sentido de trânsito, dos pontos de parada dos veículos 
de transportes coletivos e de táxis. 
II – das faixas de orientação aos pedestres e motoristas. 
 
Art. 73. Os limites da área de estacionamento de táxis serão indicados com o auxílio 
de postes e placas em que constarão as seguintes informações: 
 
I – número do ponto de táxis que corresponde dita área de estacionamento; 
II – posição do estacionamento; 
III – quantidade máxima de táxis existentes no ponto; 
IV – número de telefone de chamada dos táxis. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 

 
Art. 74. Os espaços para acesso, circulação e estacionamento de veículos serão 
projetados, dimensionados e executados livres de qualquer interferência estrutural 
ou física que possa reduzi-los, e serão destinados às seguintes utilizações: 
 

I – particular, de uso exclusivo e reservado, integrante de edificação residencial 
unifamiliar; 
II – privativo, de utilização exclusiva dos moradores ou usuários da edificação; 
III – coletivo, aberto à utilização pública. 
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Art. 75. As vagas de estacionamento serão dimensionadas em função do tipo de 
veículo, e os espaços de manobra e acesso em função do ângulo formado pelo 
conjunto da vaga e a faixa de acesso. 
 

Art. 76. Para os estacionamentos com sentido duplo de circulação de veículos, 
deverão ser previstos espaços de manobra e estacionamento de forma que estas 
operações não sejam executadas nos espaços dos logradouros públicos. 
 
Parágrafo único. Os estacionamentos térreos, implantados sem cobertas para 
veículos, deverão ser providos com vegetação de porte arbóreo, na proporção de 
uma árvore para cada 40 m2 (quarenta metros quadrados) de área. 
 
Art. 77. Os estacionamentos coletivos terão área de acumulação, acomodação e 
manobra de veículos dimensionadas de forma a comportar, no mínimo, 3% (três por 
cento) de sua capacidade. 
 
§ 1º. No cálculo da área de acumulação, acomodação e manobra de veículos 
poderão ser consideradas as rampas e faixas de acesso às vagas de 
estacionamento, desde que possuam largura mínima de 5,5 m (cinco metros e 
cinqüenta centímetros). 
§ 2º. Para os estacionamentos com um único sentido de circulação, será admitida 
somente a manobra de um veículo para liberar a movimentação de outro 
(enclausuramento). 
 
Art. 78. Independente de sua classificação e a critério do órgão municipal de controle 
urbano, com parecer favorável do órgão municipal responsável pelo trânsito, poderá 
ser exigido, com base na atividade a ser desenvolvida, área destinada a carga e 
descarga e/ou embarque e desembarque. 
 
Art. 79. Quando a legislação municipal exigir pátio para carga e descarga, serão 
previstas vagas compatíveis com o porte dos veículos e atividade do 
estabelecimento a ser servido. 
 
Art. 80. Em função do tipo de edificação, hierarquia das vias de acesso e impacto da 
atividade no sistema viário, os órgãos municipais poderão determinar a 
obrigatoriedade de vagas destinadas a carga e descarga em proporcionalidade à 
área edificada. 
 
Art. 81. Na elaboração de projetos de praças e espaços públicos, deverão ser 
previstas áreas para estacionamentos de uso público, em pelo menos 40% 
(quarenta por cento) da extensão do terreno voltada para o logradouro público. 
 
Art. 82 As rampas para automóveis e utilitários, em residências, terão declividade 
máxima de 25% (vinte e cinco por cento), podendo iniciar no alinhamento. 
 
Art. 83. As faixas de circulação em curva terão largura aumentada em razão do raio 
interno, expresso em metros, e da declividade, expressa em porcentagem, tomada 
no desenvolvimento interno da curva, de forma a manter a funcionalidade da faixa. 
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TÍTULO II 
DAS ÁREAS PÚBLICAS PAISAGÍSTICAS 

 
Art. 84. A preservação e manutenção das áreas públicas paisagísticas existentes ou 
a serem criadas no Município de Brumado podem ser objeto da ação administrativa 
federal ou estadual em coordenação com o governo do município, ou apenas da 
ação deste objetivando: 
 
I – garantir o direito do cidadão à fruição da paisagem; 
II – garantir a qualidade do espaço urbano; 
III – garantir a possibilidade de identificação, leitura e apreensão da paisagem e de 
seus elementos construtivos, públicos e privados, pelo cidadão. 
 
Art. 85. Além da Zona de Proteção Ambiental – ZPA definidas neste Código, são 
também consideradas áreas públicas paisagísticas, como tais devendo ser 
preservadas em função do seu papel modelador da paisagem e mantedor do 
equilíbrio ecológico: 
 
I – as áreas verdes livres urbanas, em especial os parques, praças, bosques, 
jardins, áreas de recreação, canteiros centrais das avenidas e ilhas de trânsito; 
II – as unidades de conservação protegidas ou não por legislação Federal, Estadual 
e Municipal. 
 
Art. 86. Além daquelas referidas nos artigos anteriores ou constantes de plantas 
oficiais, será considerada de preservação permanente a paisagem natural situada 
nas seguintes áreas: 
 
I – ao longo dos terrenos marginais dos rios, riachos e córregos; 
II – nas áreas em torno de lagos, estações de tratamento de água e esgotos, 
reservatórios de águas naturais ou artificiais, nascentes, inclusive olhos d’água, seja 
qual for a sua posição topográfica; 
III – nas encostas ou partes desta com declividade superior a 45°(quarenta e cinco 
graus); 
 
§ 1°. Nos casos mencionados neste artigo, é proibida a derrubada, queima ou 
devastação da vegetação. 
§ 2°. As áreas referidas no presente artigo terão uso restrito à finalidade de ordem 
paisagística. 
 
Art. 87. É obrigatória a preservação permanente da cobertura vegetal cuja função 
seja evitar ou combater a erosão. 
 
Art. 88. A supressão da vegetação ou de espécimes arbóreos dar-se-á na 
conformidade da legislação ambiental específica. 
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TÍTULO III 
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 89. Para fins desta Lei, considera-se parcelamento do solo urbano o 
procedimento através do qual o Poder Público Municipal autoriza a divisão do solo 
urbano, público ou particular, em partes individualizadas e distintas, sob o ponto de 
vista jurídico. 
 
Parágrafo único. O parcelamento do solo para fins urbanos no Município de 
Brumado realizar-se-á em consonância com as leis federais, estaduais e municipais 
aplicáveis, assegurados o interesse público e a função social da propriedade no uso 
da terra. 
 
Art. 90. O parcelamento do solo se subordinará, além do disposto nesta Lei, à 
legislação urbanística e ambiental aplicável, adotando-se como instrumento básico o 
Plano Diretor e, em caráter subsidiário, os seguintes instrumentos: 
 
I – Base Cartográfica Oficial da cidade de Brumado; 
II – Plano Diretor de Transportes Urbanos de Brumado, 
III – Código Municipal do Meio Ambiente; 
IV – Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, 
V – Plano Municipal de Drenagem Urbana, 
VI – Plano Municipal para a Política Habitacional de Interesse Social para Brumado. 
 
Art. 91. Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 
terrenos que: 
 
I – estejam inseridos no perímetro urbano de Brumado; 
II – tenha acesso através de vias públicas oficialmente reconhecidas pelo Município; 
III – estejam inscritos no cadastro fiscal do Município como áreas urbanas. 
 
Art. 92. É vedado o parcelamento do solo urbano nas seguintes situações: 
 
I – em glebas ou terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas 
providências para assegurar o escoamento das águas; 
II – em glebas ou terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
publica, sem que sejam previamente saneados; 
III – em glebas ou terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se o empreendedor apresentar soluções técnicas que garantam a 
segurança contra deslizamentos de terra e erosão; 
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IV – em glebas ou terrenos sujeitos a deslizamentos de terra e erosão, antes de 
tomadas as providencias necessárias para garantir a estabilidade geológica e 
geotécnica; 
V – em áreas de preservação permanente previstas na legislação federal, estadual 
ou municipal, ou em áreas submetidas à especial proteção ambiental cuja disciplina 
impeça o uso e a ocupação para fins urbanos; 
VI – em glebas ou terrenos onde a poluição ambiental comprovadamente impeça 
condições sanitárias adequadas, sem que sejam previamente saneadas; 
VII – nas faixas de proteção, domínio ou servidão previstas nesta Lei. 
 
Art. 93. É proibida a realização de parcelamento do solo para fins urbanos sem a 
prévia aprovação do Município. 
 
Art. 94. O Município analisará o projeto de parcelamento, observados os prazos 
dispostos nesta Lei, para fins de registro do parcelamento no Registro Geral de 
Imóveis, nos termos da legislação federal aplicável. 
 

CAPÍTULO II 
DAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO 

 
Art. 95. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento. 
 
Parágrafo único. Em qualquer parcelamento do solo urbano, o lote ou terreno a ser 
parcelado, assim como as partes resultantes do parcelamento, terão 
obrigatoriamente testada para uma via de circulação oficialmente reconhecida pelo 
Município, atendendo aos parâmetros definidos nesta Lei. 
 
Art. 96. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação e de logradouros públicos, ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
 
Art. 97. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba ou lote em partes 
destinadas à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente. 
 
Art. 98. Considera-se empreendedor a pessoa física ou jurídica que, sendo 
proprietária da gleba a ser parcelada, responde pela implantação do parcelamento. 
 
Parágrafo único. Admite-se ainda como empreendedor: 
 
I – o compromissário comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou 
superficiário, desde que o proprietário expresse sua anuência em relação ao 
empreendimento e sub-rogue nas obrigações do compromissário comprador, 
cessionário ou promitente cessionário, ou do superficiário, em caso de extinção do 
contrato; 
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II – o Poder Público, quando proprietário do imóvel a ser parcelado, ou no caso de 
imissão prévia na posse com o objetivo de implantação de parcelamento 
habitacional de interesse social ou de regularização fundiária; 
III – a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imóvel a ser parcelado 
ou pelo Poder Público para executar o parcelamento ou a regularização fundiária, 
em forma de parceria, sob regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser 
averbado na matrícula do imóvel no Registro Imobiliário; 
IV – as cooperativas habitacionais, associações de moradores e as associações de 
proprietários ou compradores, que assumam a responsabilidade pela implantação 
do parcelamento. 
 
Art. 99. O empreendedor é o principal responsável pela execução do projeto de 
parcelamento e, uma vez aprovado este, passa aquele a exercer a função 
urbanística originariamente pertencente à competência municipal. 
 
Art. 100. Ao loteador cabem o exercício dos direitos, as obrigações da lei civil e as 
penalidades cabíveis pela inexecução do projeto. 
 

CAPÍTULO III 
DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARCELAR 

 
Art. 101. Sem prejuízo das exigências estabelecidas na legislação federal, estadual 
ou municipal e daquelas especificamente contidas no âmbito do licenciamento do 
empreendimento perante os órgãos competentes, os parcelamentos devem atender 
à ordem urbanística expressa no conjunto de leis municipais, que incluam o Plano 
Diretor e as leis de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, bem como aos 
requisitos definidos nesta Lei. 
 

 
SEÇÃO I 

Das Dimensões dos Lotes 
 
Art. 102. O dimensionamento mínimo dos lotes está definido em virtude da sua 
inserção no zoneamento urbano. 
 
§ 1°. Na Zona Preferencialmente Residencial 1 (ZPR-1) o lote mínimo terá uma área 
equivalente a 300m² (trezentos metros quadrados) com 12m (doze metros) de 
testada mínima, com exceção dos lotes de esquina em que terão 15m (quinze 
metros) e uma área mínima equivalente a 375m² (trezentos e setenta e cinco metros 
quadrados). 
 
§ 2°. Na Zona Preferencialmente Residencial 2 (ZPR-2), o lote mínimo terá uma área 
equivalente a 200m² (duzentos metros quadrados) com 10m (dez metros) de testada 
mínima, com exceção dos lotes de esquina que terão 13m (treze metros) e uma área 
mínima equivalente a 260m² (duzentos e sessenta metros quadrados). 
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§ 3º - Na Zona Preferencialmente Residencial 3 (ZPR-3), o lote mínimo terá uma 
área equivalente a 150m² (cento e cinquenta metros quadrados) com 6m (seis 
metros) de testada mínima, com exceção dos lotes de esquina que terão 9m (nove 
metros) e uma área mínima equivalente a 180m² (cento e oitenta metros quadrados). 
§ 4º - Na Zona Comercial (ZC) e Corredores Urbanos, o lote mínimo terá uma área 
equivalente a 120m² (cento e vinte metros quadrados) com 6m (seis metros) de 
testada mínima, com exceção dos lotes de esquina que terão 9m (nove metros) e 
uma área mínima equivalente a 180m² (cento e oitenta metros quadrados). 
§ 5º - Na Zona Industrial (ZI) o lote mínimo atenderá as determinações específicas 
expedidas por decreto pelo Poder Executivo Municipal em consonância com o 
projeto do Centro Industrial de Brumado. 
 
Art. 103. O Município de Brumado poderá regularizar a situação de lotes ou terrenos 
com área mínima inferior à estabelecida no artigo anterior, bem como na legislação 
federal de parcelamento do solo, mediante apresentação de títulos que comprovem 
a aquisição do terreno anteriormente à publicação da citada lei, ou quando inserido 
em Zonas Especiais de Interesse Social.  

 
SEÇÃO II 

Das Faixas de Proteção e de Domínio 
 

Art. 104. No parcelamento do solo urbano serão observadas as determinações da 
legislação federal, estadual e municipal vigentes quanto às faixas de domínio 
previstas para as rodovias e ferrovias, além da reserva das seguintes faixas de 
proteção não edificáveis: 
 
I – 50m (cinquenta metros) para cada lado do eixo quando se tratar de rio e 20 (vinte 
metros) para cada lado do eixo quando se tratar de riachos, no caso de inexistência 
de barramentos.  
II – 20m (vinte metros) da cota do vertedouro em caso de barramento.   
III – 5 m (cinco metros) de cada lado, além das faixas de domínio de ferrovias 
contada da linha mais externa no caso de existir multiplicidade de vias; 
 
§ 1°. Por determinação dos órgãos públicos competentes ou concessionárias de 
serviços públicos, poderão ser exigidas faixas de proteção não edificável superiores 
àquelas exigidas nesta Lei. 
 

§ 2º. Nas vias urbanas existentes, resultantes de ocupação rural ou expansão 
espontânea, já inseridas na malha viária urbana municipal, cuja seção transversal 
não obedeça a hierarquia viária definida nesta Lei, deverão ser reservadas faixas 
não edificáveis ao longo do seu leito, para fins de adequação às dimensões mínimas 
definidas neste Código. 
 

§ 3º. Na elaboração e execução de projetos viários sob responsabilidade do 
Município, a instituição de faixas não edificáveis destinadas à segurança do tráfego 
ou ampliação futura, além das hipóteses previstas na legislação de parcelamento do 
solo, dar-se-á através de Decreto do Poder Executivo Municipal. 
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CAPÍTULO IV 
DOS LOTEAMENTOS 

 
 

SEÇÃO I 
Dos Terrenos a Lotear 

 
Art. 105. Todo projeto de loteamento na área urbana deverá estar articulado ao 
sistema viário existente, prevendo as conexões com as glebas vizinhas, com os 
demais sistemas de circulação e com os serviços públicos existentes ou projetados. 
 
Parágrafo único. Quando houver diretrizes para futuro sistema viário que intercepte 
total ou parcialmente a gleba a ser parcelada, deverão ser observadas no projeto as 
seções transversais propostas pelo Poder Público. 
 
Art. 106. Compete ao empreendedor a responsabilidade pela implantação de toda a 
infraestrutura necessária à ocupação do loteamento, especialmente a 
terraplenagem, colocação de meios-fios e sarjetas, extensão de rede elétrica e de 
abastecimento d`água e Pavimentação em paralelepípedo ou Asfalto ou intertravado 
de concreto e fora do perímetro urbano podendo ser em Cáustica. 
 
Art. 107. A execução do projeto de loteamento somente será considerada concluída 
quando da entrega total do empreendimento, inclusive com a pavimentação. 
 

SEÇÃO II 
Das Áreas Públicas Reservadas em Loteamentos 

 
Art. 108. Considera-se área loteável a parte da gleba a ser parcelada que possui 
declividade inferior a 30% (trinta por cento). 
 
Art. 109. Nos loteamentos será obrigatória a transferência ao Município de, no 
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável da gleba a ser parcelada, 
destinadas a áreas públicas, sendo: 
 
I – 20% (vinte por cento) destinados às vias públicas; 
II – 10% (dez por cento) destinados às áreas livres de lazer; 
III – 5% (cinco por cento) destinados à implantação de equipamentos comunitários. 
 
Parágrafo único. Excluem-se desses percentuais as áreas destinadas a 
equipamentos urbanos previstos nesta Lei. 
 
Art. 110. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 
Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 
descritivo. 
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Art. 111. São considerados bens públicos nos loteamentos: 
 
I – o sistema viário; 
II – os equipamentos públicos comunitários, como tal considerados aqueles 
destinados à educação, cultura, saúde, segurança, esportes, lazer e convívio social; 
III – as áreas livres de lazer, como tal consideradas as praças e as áreas livres 
urbanizadas e arborizadas destinadas ao lazer da população, podendo ser 
implantados equipamentos de esporte e lazer desde que não se constituam em 
edificações e não impliquem a impermeabilização do solo; 
IV – os equipamentos urbanos necessários ao provimento dos serviços de: 
 
a) abastecimento de água potável; 
b) energia elétrica pública e domiciliar; 
c) recolhimento e tratamento de esgotos; 
d) escoamento de águas pluviais; 
e) rede telefônica. 
 
Parágrafo único. Os equipamentos urbanos previstos no inciso IV deverão respeitar, 
quando de sua implantação, a regulamentação técnica definida pelos respectivos 
concessionários e entidades públicas competentes. 
 
Art. 112. Não serão consideradas áreas apropriadas para a implantação de 
equipamentos comunitários e áreas livres de lazer os terrenos com declividade 
superior a 30% (trinta por cento). 
 
Art. 113. Os loteamentos resultantes de glebas confinadas por urbanização em seu 
entorno e com área igual ou inferior a 1 ha (um hectare) poderão ser dispensadas da 
área destinada a equipamento comunitário, desde que utilizem pelo menos 10% 
(dez por cento) de sua área loteável em áreas livres de lazer. 
 
Parágrafo único. As áreas livres referidas no caput deste artigo poderão ser 
distribuídas ao longo das vias do loteamento: 
 
I – em canteiros centrais, com largura mínima de 2 m (dois metros); 
II – em canteiros de 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros) de largura, acrescidos 
às calçadas. 
 
Art. 114. As áreas livres de lazer: 
 
I – não poderão se situar entre lotes ou nos fundos de lotes; 
II – terão 50% (cinqüenta por cento) do seu percentual contínuo e contornado por 
vias de circulação, podendo o percentual restante ser dividido em até duas áreas, 
sendo a menor com no mínimo 20% (vinte por cento) do total, e o remanescente 
disposto ao longo de calçadas ou canteiros centrais, seguindo os mesmos 
parâmetros previstos no parágrafo único do art. 136 deste Código. 
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III – poderão, a critério do órgão de controle urbano e com base nas diretrizes do 
Plano Diretor de Brumado reunidas num só bloco. 
 
Art. 115. As áreas destinadas aos equipamentos comunitários terão sua utilização 
vinculada exclusivamente ao interesse público da população local ou da região. 
 

 
SEÇÃO III 

Do Sistema Viário dos Loteamentos 
 
Art. 116. As vias de circulação abertas em novos loteamentos ou resultantes de 
planos viários sujeitam-se à hierarquia prevista no Sistema Viário Urbano 
estabelecido neste Código e às diretrizes impostas no Plano Diretor de Brumado, 
devendo articular-se com o sistema viário existente ou projetado que intercepte total 
ou parcialmente a gleba a ser loteada. 
 
Art. 117. – Em todo projeto de loteamento, as ruas obedecerão as seguintes 
características: 
 
I - Para as ruas principais, ou de articulação entre duas vias básicas de tráfego, 
16,00m (dezesseis metros) de largura total sendo 12,00m (doze metros) de caixa e 
2,00m (dois metros) de passeio para cada lado.  
II - Para as ruas secundárias, 13,00m (treze metros), sendo 9,00m (nove metros) 
para a caixa e 2,00m (dois metros) de passeio para cada lado. 
 
Art. 118. A execução do sistema viário de loteamentos atenderá ao seguinte: 
 
I – as vias locais sem saída serão providas de balão de retorno, com raio mínimo 
não inferior a 9 m (nove metros), excluindo o passeio; 
II – as vias de pedestres e ciclovias atenderão aos padrões e normas estabelecidos 
no Sistema Viário Urbano previsto neste Código.  
 
Art. 119. Nos parcelamentos em glebas limítrofes a lagos, lagoas ou cursos d’água, 
será assegurado o acesso público àqueles locais, observadas as seguintes 
condições: 
 
I – os acessos de pedestres não distarão entre si mais do que 250 m (duzentos e 
cinqüenta metros) e terão largura mínima de 3 m (três metros); 
II – os acessos de veículos: 
 
a) não distarão entre si mais do que 500 m (quinhentos metros); 
b) terão sua seção transversal mínima dimensionada conforme os padrões do 
Sistema Viário Urbano previstos neste Código. 
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SEÇÃO IV 
Dos Procedimentos Administrativos para o Loteamento 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 120. O planejamento completo de loteamentos compreende as seguintes 
etapas: 
 
I – Consulta Prévia; 
II – Análise, aprovação do projeto e alvará de loteamento; 
III – Aprovação Final. 

 
Subseção II 

Da Consulta Prévia para Loteamento 
 
Art. 121. A consulta prévia é o procedimento através do qual o empreendedor ou 
interessado na execução de loteamento solicita ao órgão de controle urbano a 
definição das diretrizes para uso do solo, dimensão dos lotes, do sistema viário, dos 
espaços livres e das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários, 
apresentando requerimento específico para este fim instruído com os seguintes 
documentos: 
 
I – prova de propriedade da gleba ou lote; 
II – cópia da guia de recolhimento da taxa de expediente específica; 
III – planta de situação da gleba, em escala mínima de 1:1000 (um para mil), 
contendo a malha viária do entorno e as vias principais de acesso, com indicação do 
norte magnético, sobre base cartográfica oficial da Prefeitura; 
IV – levantamento topográfico planialtimétrico da gleba, em escala de 1:1.000 (um 
para mil) contendo: 
 
a) curvas de nível de metro em metro; 
b) indicação do sistema viário do entorno; 
c) a localização de vertentes, cursos d’água, canais, valas, bacias de drenagem 
naturais, linhas de transmissão de alta tensão, ferrovias, e construções existentes; 
d) o fechamento da poligonal do terreno com todas as suas dimensões lineares e 
angulares, conforme certidão de registro; 
e) demarcação da linha da poligonal com declividade inferior a 30% (trinta por 
cento), a qual define a área loteável; 
f) as divisas da gleba a ser loteada; 
g) indicação do norte magnético; 
h) tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 
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Art. 122. A consulta prévia, quando admitida a viabilidade do parcelamento, 
estabelecerá as diretrizes para adequar o loteamento às previsões estabelecidas na 
legislação municipal para o desenvolvimento urbano e ambiental, consubstanciando 
basicamente: 
 
I – as vias ou estradas que compõem o sistema viário do município, relacionadas 
com o loteamento pretendido; 
II – os parâmetros urbanísticos exigidos para a Zona Urbana onde o terreno está 
situado; 
III – a conferência da poligonal com declividade inferior a 30% (trinta por cento); 
IV – as diretrizes e normas do Plano Diretor de Brumado relativas ao sistema de 
mobilidade e ao sistema ambiental incidentes na área do parcelamento pretendido; 
V – as faixas de domínio e não edificáveis, previstas nesta Lei e na legislação 
federal e estadual. 
 
Parágrafo único. O órgão de controle urbano devolverá ao empreendedor ou 
interessado uma das plantas juntamente com o parecer técnico em resposta à 
consulta prévia, cujas diretrizes relativas ao zoneamento terão validade pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

Subseção III 
Da Análise, Aprovação Do Projeto e Alvará De Loteamento; 

 
Art. 123. A análise é o procedimento através do qual o empreendedor ou interessado 
apresenta ao órgão de controle urbano o partido urbanístico para ser analisado com 
base nas diretrizes de uso do solo, dimensão dos lotes, do sistema viário, dos 
espaços livres e das áreas reservadas para equipamentos urbanos e comunitários, 
através de requerimento específico para este fim instruído com os seguintes 
documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – licença prévia ambiental, emitida pelo órgão ambiental competente; 
III – cópia do título de propriedade registrado no Cartório de Imóveis; 
IV – planta de situação da gleba, em escala mínima de 1:1000 (um para mil), 
contendo a malha viária do entorno e as vias principais de acesso, com indicação do 
norte magnético, sobre base cartográfica oficial da Prefeitura; 
V – uma planta do partido urbanístico em escala de 1:1.000 (um para mil), contendo 
legivelmente as dimensões e indicações de todos os lotes, quadras, vias e áreas 
públicas; 
VI – uma cópia do projeto completo, em arquivo digital compatível com a base 
cartográfica digital do município. 
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Art. 124. As peças gráficas do partido urbanístico deverão conter: 
 
I – o levantamento topográfico planialtimétrico da gleba, em escala de 1:1.000 (um 
para mil), apresentando o fechamento da poligonal do terreno com todas os seus 
limitantes e dimensões lineares e angulares conforme certidão de registro, com as 
curvas de nível de metro em metro, demarcação da linha de declividade inferior a 
30% (trinta por cento) – área loteável – e demais informações de acordo com a 
consulta prévia, quando for o caso; 
II – a denominação de todas as vias e quadras; 
III – as subdivisões das quadras em lotes; 
IV – a enumeração das áreas verdes, dos equipamentos comunitários e urbanos; 
V – as dimensões lineares e angulares de todos os lotes e áreas públicas; 
VI – as áreas com declividade superior a 30 % (trinta por cento) hachuradas; 
VII – o tipo de uso predominante a que o parcelamento se destina; 
VIII – os perfis transversais de todas as vias de circulação projetadas, inclusive da(s) 
via(s) existente(s) que dá (ão) acesso à gleba, com suas respectivas dimensões, 
passeios e faixas de rolamento; 
IX – detalhamento dos balões de retornos, os quais terão raio mínimo de 9 m (nove 
metros), excluído o passeio, e das curvas de concordância das esquinas com raio 
mínimo interno de 8 m (oito metros); 
X – outras indicações que possam interessar à orientação geral do parcelamento, a 
critério do órgão municipal competente; 
XI – quadro de usos, contendo as áreas e percentuais referentes: 
 
a) à área da gleba; 
b) à(s) área(s) de preservação; 
c) às áreas não edificáveis; 
d) à área total de lotes; 
e) às áreas livres de lazer; 
f) às áreas destinadas a equipamentos comunitários; 
g) à área total de vias; 
h) às áreas destinadas a equipamentos urbanos. 
 
Art. 125. Para cálculo da área loteável serão deduzidas da gleba as áreas de 
preservação e faixas não edificáveis porventura existentes. 
 
Parágrafo único. Os percentuais de áreas públicas serão calculados tomando por 
base de cálculo a área loteável. 
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Art. 126. A análise será concluída no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do 
ingresso do pedido, suspendendo-se a contagem desse prazo toda vez que a 
interrupção da análise se der por motivo imputável ao próprio interessado. 
 
Parágrafo único. O órgão de controle urbano devolverá ao empreendedor ou 
interessado uma das plantas juntamente com o parecer técnico em resposta à 
análise prévia, cujas diretrizes terão validade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. 
 
Art. 127. A aprovação do projeto do loteamento é o procedimento através do qual o 
órgão de controle urbano promove a análise definitiva do projeto de loteamento para 
expedição do respectivo alvará para sua execução. 
 
Art. 128. Concluída a análise e aceito o projeto, será exigido do empreendedor os 
seguintes documentos para a aprovação do projeto: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – cópia da certidão negativa de débitos do imóvel e do responsável técnico 
perante a Fazenda Municipal; 
III – ART – Anotação de responsabilidade técnica; 
IV – 5 (cinco) jogos de peças gráficas impressas, acompanhadas dos respectivos 
memoriais descritivos, devidamente assinados pelo empreendedor, proprietário 
(quando for o caso), responsável(eis) técnico(s), devidamente registradas no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho 
regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Bahia contendo cada jogo: 
 
a) planta de situação da gleba, em escala mínima de 1:1000 (um para mil), contendo 
a malha viária do entorno e as vias principais de acesso, com indicação do norte 
magnético, sobre base cartográfica oficial do Município; 
b) planta de locação em escala 1:1.000 (um para mil) ou 1:2.000 (um para dois mil), 
contendo;  
 
1. As dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos e pontos 
de tangência e ângulos das vias; 
2. Indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos das 
curvas e vias projetadas; 
3. Referência de nível da gleba a ser parcelada; 
 
c) planta do partido urbanístico em escala 1:1.000 (um para mil) ou 1:2.000 (um para 
dois mil), contendo todas as indicações exigidas na análise prévia, já conferidas e 
aprovadas; 
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VII – memorial descritivo contendo, pelo menos: 
 
a) descrição sucinta do loteamento com as suas características, localização, número 
de quadras e lotes e a fixação da Zona Urbana em que se situe; 
b) condições urbanísticas do loteamento e limitações que incidem sobre os lotes e 
as suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas; 
c) quadro de usos; 
d) descrição de todas as áreas constantes do quadro de usos com localização, 
limites, área métrica e dimensões lineares e angulares; 
e) descrição de todas as áreas públicas que passarão ao domínio do Município 
quando do registro do loteamento e de todos os lotes, com localização, tipo de uso a 
que se destinam, áreas, limites e dimensões lineares e angulares; 
f) listagem com a sugestão das futuras denominações oficiais das vias públicas, 
observado o disposto neste Código; 
g) oferecimento da garantia para execução dos serviços de infraestrutura; 
 
VIII – 2 (duas) vias de todo o projeto e memorial descritivo em meio digital com 
formato exigido pelo setor de geoprocessamento do Município, a partir da gleba 
retirada da base cartográfica digital de Brumado; 
IX – 3 (três) vias do projeto geométrico, de terraplenagem, com memorial justificativo 
também em 3 (três) vias, devidamente aprovados pelo órgão municipal competente; 
X – projeto de abastecimento de água e esgotamento sanitário devidamente 
aprovados pela concessionária de serviço público competente, acompanhados de 
carta de aprovação; 
XI – projetos de distribuição de energia elétrica em redes de alta e baixa tensão, 
inclusive iluminação pública, devidamente aprovados pela concessionária de serviço 
público competente, acompanhados de carta de aprovação; 
XII – anuência prévia de órgãos competentes sempre que o projeto envolver 
questões pertinentes a suas atribuições oficiais. 
 
Parágrafo único. Não serão estabelecidas no memorial descritivo restrições 
convencionais supletivas às restrições urbanísticas previstas no zoneamento da 
cidade. 
 
Art. 129. O pedido de aprovação do loteamento requerido por pessoa jurídica será 
instruído com a cópia do seu contrato ou estatutos sociais, com a prova da 
representação regularmente exercida pelo subscrevente do pedido. 
 
Art. 130. A garantia a que se refere o inciso VII, alínea “g”, do art. 152, 
corresponderá ao valor das obras de infraestrutura previstas para o 
empreendimento, podendo ser prestada, a critério do empreendedor, através: 
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I – do caucionamento de lotes correspondentes a, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
da totalidade das áreas dos lotes componentes do empreendimento; 
II – de depósito em dinheiro; 
III – de fiança bancária. 
 
§ 1º. É vedada a constituição da garantia a que refere o inciso I através do 
caucionamento de lotes integrantes de outro empreendimento imobiliário. 
§ 2º. As garantias a que se referem os incisos do caput deste artigo serão prestadas 
através Instrumento de Garantia. 
§ 3º. O caucionamento de lotes será prestado através do respectivo termo, podendo 
ser autorizada a liberação de 50% (cinqüenta por cento) dos lotes caucionados após 
a execução de, pelo menos, 50% das obras de infraestrutura, nos termos desta Lei. 
§4º. O depósito referido no inciso II deste artigo será efetuado de uma só vez, em 
conta remunerada em instituição bancária indicada pelo Município de Brumado, 
podendo ser autorizada a liberação de 50% (cinqüenta por cento) do montante após 
a execução de, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) das obras de infraestrutura, 
nos termos do parágrafo anterior. 
§ 5º. A fiança bancária deverá vigorar durante todo o período de execução do 
empreendimento, renovando-se expressamente na hipótese de prorrogação do 
cronograma para conclusão das obras. 
 
Art. 131. A aprovação do projeto do loteamento será concluída no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da aceitação do projeto final, suspendendo-se a contagem 
desse prazo toda vez que a interrupção da análise se der por motivo imputável ao 
próprio empreendedor. 
 
Art. 132. O pedido de aprovação do projeto de loteamento será indeferido: 
 
I – quando não atender aos requisitos legais; 
II – quando não se adequar às diretrizes do Plano Diretor de Brumado; 
III – quando a situação jurídica da gleba ou lote não estiver regularizada. 
 
Art. 133. Indeferido o pedido, o processo administrativo será definitivamente 
arquivado. 
 
§ 1º. Se o empreendedor, durante a tramitação processual, deixar de atender no 
prazo de 30 (trinta) dias, qualquer solicitação do órgão municipal para regularização 
de pendências, os autos serão definitivamente arquivados, de modo que a 
reapresentação do pedido dar-se-á exclusivamente através de novo processo 
administrativo, sem qualquer aproveitamento dos atos praticados no processo 
arquivado, nem das taxas de expediente já pagas. 
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§ 2º. Se não for possível ao empreendedor regularizar as pendências no prazo 
conferido pelo órgão municipal, a prorrogação deverá ser solicitada previamente à 
extinção do prazo concedido, sob pena de presumir-se o desinteresse pela 
continuidade do processo. 
 
Art. 134. Concluída a análise para aprovação do loteamento, proceder-se-á à 
elaboração do Instrumento de Garantia e do Alvará do Loteamento. 
 
Art. 135. O Alvará de Loteamento é a licença urbanística concedida pelo Município 
autorizando a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura 
de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 
ou ampliação das vias existentes. 
 
Art. 136. O alvará de loteamento conterá: 
 
I – nome do proprietário do terreno; 
 

II – localização do terreno; 
 

III – Zona Urbana em que se situa o loteamento; 
 

IV – matrícula do terreno no Registro Imobiliário; 
 

V – nome do loteamento e sua constituição; 
 

VI – número do processo administrativo de sua aprovação; 
 

VII – medidas mitigadoras ou compensatórias aplicáveis; 
 

VIII – outras informações complementares, segundo a peculiaridade do 
empreendimento. 
 
Art. 137. A execução do loteamento dar-se-á no prazo de 2 (dois) anos, contados da 
data de emissão do alvará do loteamento, prorrogável uma única vez pelo período 
de 1 (um) ano, a pedido do empreendedor. 
§ 1º. O pedido de prorrogação de que trata o caput deste artigo deverá ser 
formulado antes de findo o prazo inicial, e será objeto da expedição de novo alvará 
com as menções ao número do alvará anterior e de se tratar de prorrogação do 
licenciamento originário. 
§ 2º. Não requerida pelo empreendedor a renovação do alvará na forma prevista no 
parágrafo anterior, serão cobrados, quando da conclusão e entrega do 
empreendimento, todos os encargos e taxas relativos à renovação não efetuada, 
cujos pagamentos constituirão pressuposto para a expedição do certificado de 
conclusão do loteamento. 
§ 3º. A não conclusão do empreendimento no prazo de 3 anos, contados da data de 
emissão do alvará do loteamento, havida ou não a prorrogação do prazo inicial, 
acarretará a execução da garantia prestada pelo empreendedor. 
§ 4º. Em caso de execução incompleta do loteamento, o Município poderá executar 
as obras restantes, valendo-se da garantia prestada quando da aprovação do 
empreendimento, sem prejuízo das sanções civis, administrativas e criminais 
impostas ao empreendedor. 
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Art. 138. Em caso de inexecução do empreendimento, o Município procederá na 
forma prevista pela legislação federal de parcelamento do solo urbano, para evitar 
lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos 
adquirentes de lotes. 
 
Art. 139. O Instrumento de Garantia: 
 
I – quando prestada pelo caucionamento de lotes, será representado por Termo de 
Caucionamento que conterá: 
 
a) qualificação jurídica e representação legal do Município e do empreendedor; 
b) a denominação do loteamento; 
c) o objeto do ajuste, com a identificação do empreendimento, sua localização, área 
loteável, registro da gleba no Registro Imobiliário; 
d) a indicação das obras de infraestrutura a serem executadas, segundo o 
cronograma proposto pelo empreendedor; 
e) a listagem dos lotes por quadras oferecidos em caução, com o percentual da área 
respectiva em face da área total de todos os lotes integrantes do empreendimento; 
f) a obrigação do empreendedor levar a registro o termo de caucionamento no 
Registro Imobiliário da matrícula da gleba; 
g) a anuência do empreendedor quanto à incorporação ao patrimônio público dos 
lotes caucionados, na hipótese de não cumprir o compromisso de execução das 
obras de infraestrutura; 
h) a possibilidade de liberação de 50% (cinqüenta por cento) dos lotes totais 
caucionados, após executada as obras de terraplenagem e meio-fio e locação dos 
lotes com marcos de concreto; 
i) a menção de que a constatação das obras de infraestrutura urbana no loteamento 
dar-se-á mediante inspeção realizada pelo órgão de controle urbano, seguida da 
expedição do certificado de conclusão das obras; 
j) o prazo de 3 (três) anos para o empreendedor executar todo o empreendimento, 
após o que será procedida nova avaliação dos lotes caucionados a fim de que se 
opere a compensação entre a garantia e a efetiva execução das obras de 
infraestrutura urbana; 
k) a obrigação do empreendedor, na hipótese de não se operar a compensação 
prevista no item anterior, complementar a garantia, sob pena de execução; 
l) a eleição do foro da comarca de Brumado, Estado da Bahia, para dirimir as 
dúvidas oriundas do termo de caucionamento, bem como para se lhe exigir o 
cumprimento; 
m) a data da assinatura do termo, a partir da qual se inicia a contagem dos prazos 
para cumprimento das obrigações nele previstas; 
n) as assinaturas do prefeito, do empreendedor e de duas testemunhas 
instrumentais. 
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II – quando prestada por depósito em dinheiro ou fiança bancária: 
 
a) qualificação jurídica e representação legal do Município e do empreendedor; 
b) a denominação do loteamento; 
c) o objeto do ajuste, com a identificação do empreendimento, sua localização, área 
loteável, registro da gleba no Registro Imobiliário; 
d) a indicação das obras de infraestrutura a serem executadas, segundo o 
cronograma proposto pelo empreendedor; 
e) a referência à prestação da garantia através de depósito em dinheiro ou de fiança 
bancária; 
f) a anuência do empreendedor quanto à incorporação ao patrimônio público do 
depósito em dinheiro efetuado, ou exigência da fiança bancária, na hipótese de não 
cumprir o compromisso de execução das obras de infraestrutura; 
g) a menção de que a constatação das obras de infraestrutura urbana no loteamento 
dar-se-á mediante inspeção realizada pelo órgão de controle urbano, seguida da 
expedição do certificado de conclusão das obras; 
h) o prazo de 3 (três) anos para o empreendedor executar todo o empreendimento, 
após o que, se não houver a prorrogação, tornar-se-á exigível a garantia; 
i) a eleição do foro da comarca de Brumado, Estado da Bahia, para dirimir as 
dúvidas oriundas do Instrumento de Garantia, bem como para se lhe exigir o 
cumprimento; 
j) a data da assinatura do termo, a partir da qual se inicia a contagem dos prazos 
para cumprimento das obrigações nele previstas; 
k) as assinaturas do prefeito, do empreendedor e de duas testemunhas 
instrumentais. 
 
Parágrafo único. Na garantia através de depósito em dinheiro, é condição para a 
assinatura do Instrumento de Garantia a realização prévia do depósito. 

 
Subseção IV 

Da Modificação do Projeto de Loteamento 
 
Art. 140. Expedido o alvará de loteamento, qualquer modificação no projeto do 
empreendimento é condicionada à prévia aprovação pelo Município, através do 
competente processo administrativo. 
 
Art. 141. Após a emissão do alvará de loteamento, é permitida a alteração no projeto 
aprovado desde que: 
 
I – não acarrete modificação no sistema viário e nas áreas públicas; 
II – sejam obedecidas as restrições estabelecidas na legislação federal aplicável. 
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Art. 142. O pedido de alteração no projeto do empreendimento será instruído com: 
 
I – a cópia do recolhimento da taxa específica; 
II – cópia do alvará de loteamento e do Instrumento de Garantia; 
IV – peças gráficas contendo a situação originalmente aprovada e a situação 
proposta, em 5 (cinco) jogos de plantas com escalas 1:1.000 (um para mil) ou 
1:2.000 (um para dois mil), devidamente assinadas e registradas no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU da Bahia, acompanhadas dos respectivos 
memoriais descritivos; 
V – 1 (uma) via de todo o projeto da situação proposta e respectivo memorial 
descritivo em meio digital, com formato exigido pelo setor de geoprocessamento do 
município, a partir da gleba retirada da base cartográfica digital de Brumado; 
VI – cópia da certidão de ônus reais dos lotes a serem modificados, quando for o 
caso. 
 
Art. 143. No procedimento administrativo para análise da modificação do projeto: 
 
I – a sua tramitação será idêntica a de um novo processo de aprovação de 
loteamento; 
II – serão expedidos, ao final, se aprovada a modificação: 
 
a) novo Instrumento de Garantia, caso haja alteração da garantia inicialmente 
prestada; 
b) novo Alvará de Loteamento, com a referência ao alvará anterior e as alterações 
implementadas. 
 
§ 1º. O novo Alvará expedido consignará as alterações implementadas no 
empreendimento originariamente aprovado. 
 
§ 2º. A critério do órgão municipal de controle urbano e considerando os termos da 
modificação implementada no projeto do loteamento, comparadas com o seu estágio 
atual de execução, poderão ser prorrogados os prazos previstos nesta Lei para a 
conclusão do empreendimento. 

 
 

Subseção V 
Da Execução, Conclusão e Entrega do Loteamento 

 
Art. 144. Compete ao loteador executar, conforme o projeto aprovado pelos órgãos 
públicos competentes, sem qualquer ônus para o município, as seguintes obras e 
serviços, segundo as determinações técnicas dos órgãos e concessionárias de 
serviço público competentes: 
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I – locação de todas as quadras, lotes e áreas públicas, com marcos de concreto 
com altura mínima de 0,60m (sessenta centímetros) e diâmetro mínimo de 0,20 
(vinte centímetros); 
II – abertura, terraplenagem e nivelamento dos logradouros públicos, incluindo as 
vias de circulação e áreas livres de lazer, inclusive com a retirada das edificações 
porventura existentes; 
III – colocação de meios-fios e sarjetas; 
IV – rede de abastecimento de água potável; 
V – instalação dos sistemas de distribuição de energia elétrica em redes de alta e 
baixa tensão, inclusive iluminação pública; 
VII – construção de pontes e/ou pontilhões, necessários ao projeto; 
VIII – Pavimentação em paralelepípedo, Asfalto, Intertravado de concreto e fora do 
perímetro urbano podendo ser em Cáustica; 
 
Parágrafo único. Poderá ser exigida a execução de outros serviços e obras a critério 
dos órgãos competentes, desde que comprovada sua necessidade, tendo em vista o 
interesse público. 
 
Art. 145. A modificação do projeto de loteamento, durante a sua execução, dar-se-á 
na forma prevista na subseção anterior. 
 
Art. 146. Concluídas as obras de infraestrutura, o requerente solicitará ao órgão de 
controle urbano o Termo de Verificação de Execução de Obras e Serviços de 
Infraestrutura Urbana do Loteamento. 
 
Art. 147. É facultado ao empreendedor, após executados os serviços de 
infraestrutura do loteamento, consistentes em drenagem, terraplenagem, colocação 
de meios fios e sarjetas e pavimentação, requerer a liberação de 50% (cinqüenta por 
cento) da garantia prestada, o que se dará através da lavratura de termo aditivo ao 
Instrumento de Garantia. 
 
Parágrafo único. A garantia remanescente será liberada apenas quando da entrega 
definitiva do empreendimento devidamente concluído. 
 
Art. 148. A solicitação do empreendedor para expedição do Termo de Verificação de 
Execução de Obras e Serviços de Infraestrutura Urbana do Loteamento será 
instruída, no mínimo, com os seguintes documentos: 
 
I – declarações de aceitação dos serviços expedidas pelas concessionárias dos 
serviços públicos de distribuição de energia elétrica e fornecimento de água;  
II – certificado de aprovação expedido pela Defesa Civil municipal;  
III – licença ambiental de operação; 
IV – declaração de aceitação dos serviços de terraplenagem e colocação de meio-fio 
e pavimentação do empreendimento, expedida pelo órgão público competente; 
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Parágrafo único. Os documentos referidos no caput deste artigo serão arquivados 
junto com o partido urbanístico do loteamento, no órgão municipal de controle 
urbano. 
 
Art. 149. A execução dos serviços e obras de urbanização dos terrenos far-se-á de 
acordo com o plano de loteamento completo e considerando as obrigações 
assumidas pelo empreendedor. 
 
Art. 150. Expedido o Termo de Verificação de Execução de Obras e Serviços de 
Infraestrutura Urbana do Loteamento, proceder-se-á à elaboração do respectivo 
Decreto de aprovação. 
 
Art. 151. O Decreto de Aprovação do Loteamento conterá: 
 
I – a denominação do loteamento, sua localização e nome do empreendedor 
responsável pela sua execução; 
II – a declaração expressa da aprovação do loteamento; 
III – informações sobre: 
 
a) a área total da gleba a ser loteada; 
b) área total loteável; 
c) número total de lotes e quadras, com a denominação destas últimas; 
d) denominação oficial das vias públicas, já definidas pelo órgão de controle urbano; 
e) a transferência ao domínio público municipal das áreas de ruas e vias de 
circulação, áreas livres de lazer, áreas de equipamentos comunitários e urbanos, 
praças e demais espaços livres constantes do projeto aprovado e memorial 
descritivo do empreendimento. 
 
Art. 152. O Decreto de Aprovação do Loteamento e o respectivo Instrumento de 
Garantia serão publicados no Diário Oficial do Município. 
 
Parágrafo único. Após as publicações referidas no caput deste artigo, o processo 
administrativo de aprovação do loteamento retornará ao órgão de controle urbano, 
onde serão apostos pelo setor competente os carimbos de aprovação nas plantas do 
partido urbanístico e memoriais, e, em seguida, remetido ao órgão fazendário 
municipal.  
 

CAPÍTULO V 
DOS DESMEMBRAMENTOS 

 
SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 153. Qualquer proposta para desmembramento na área urbana do Município 
deverá atender às determinações desta lei referentes a parcelamento urbano, além 
das exigências constantes da legislação federal em vigor. 
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SEÇÃO II 
Da Aprovação do Projeto de Desmembramento 

 
Art. 154. O pedido de desmembramento será formulado acompanhado dos 
seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – prova da propriedade do imóvel originário; 
III – comprovação da alienação da fração desmembrada, quando for o caso; 
IV – cópia da certidão negativa de débitos tributários, perante a Fazenda Pública 
Municipal, do imóvel originário e do responsável técnico; 
V – Para terrenos com área superior a 1000m²: 3 (três) jogos de peças gráficas 
impressas acompanhadas dos respectivos memoriais descritivos, devidamente 
assinadas pelo proprietário, responsável(eis) técnico(s), devidamente registradas no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho 
regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Bahia, contendo cada jogo: 
 
a) planta do terreno, em escala legível, mostrando, nas situações atual e proposta, a 
localização do terreno objeto do desmembramento, a parte a ser desmembrada e a 
área remanescente, com dimensões, áreas e limites, conforme certidão de registro; 
b) descrição, no memorial descritivo, da situação atual, indicando o número da 
matrícula do terreno original no Registro Imobiliário, suas dimensões, áreas e 
confrontantes e a situação proposta, descrevendo a parte a ser desmembrada e a 
parte remanescente com todas as suas dimensões, áreas e confrontações; 
 
VI – projeto completo, em formado digital compatível com a base cartográfica do 
município de Brumado. 
 
Art. 155. O órgão municipal de controle urbano concluirá a análise do projeto de 
desmembramento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do ingresso do 
pedido, suspendendo-se a contagem desse prazo toda vez que a interrupção da 
análise se der por motivo imputável ao próprio interessado. 
 
Parágrafo único. Aplica-se ao processo administrativo do desmembramento o 
disposto no art. 133 e seus parágrafos, quanto ao arquivamento do pedido. 
 
Art. 156. O alvará de desmembramento somente surtirá seus efeitos jurídicos na 
situação do imóvel quando devidamente averbado no Registro Imobiliário dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua expedição. 
 
Parágrafo único. Vencido o prazo referido no caput deste artigo, não será admitida a 
renovação do alvará de desmembramento, salvo se não ocorrida a sua averbação 
no Registro Imobiliário por motivo de vício formal do alvará. 
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Art. 157. O alvará de desmembramento deverá conter: 
 
I – nome do proprietário do terreno; 
II – localização do terreno; 
III – Zona Urbana em que se situa o loteamento; 
IV – matrícula do terreno no Registro Imobiliário; 
V – número do processo administrativo de sua aprovação; 
VI – outras informações complementares, segundo a peculiaridade do 
empreendimento. 
 
Parágrafo único. Acompanhará o alvará de desmembramento a cópia da planta e do 
memorial apresentados, devidamente aprovados. 
 

TÍTULO IV 
DO REMEMBRAMENTO 

 
Art. 158. Considera-se remembramento o reagrupamento de lotes ou terrenos 
adjacentes e/ou partes destes, edificados ou edificáveis. 
 
Art. 159. O remembramento será concedido pelo Município através de alvará. 
 
Art. 160. O pedido de remembramento será instruído com os seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – prova da propriedade dos imóveis originários; 
III – cópia da certidão negativa de débitos tributários, perante a Fazenda Pública 
Municipal, dos imóveis originários e do responsável técnico; 
IV – 3 (três) jogos de peças gráficas impressas acompanhadas dos respectivos 
memoriais descritivos, devidamente assinadas pelo proprietário, responsável(eis) 
técnico(s), devidamente registradas no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho regional de Arquitetura e Urbanismo – 
CAU da Bahia, contendo cada jogo: 
 
a) planta dos terrenos, em escala legível, mostrando, nas situações atual e proposta, 
a localização dos terrenos objeto do remembramento e o terreno resultante, com 
dimensões, áreas e limites; 
b) descrição, no memorial descritivo, da situação atual, indicando o número das 
matrículas dos terrenos originários no Registro Imobiliário, suas dimensões, áreas e 
confrontantes e a situação proposta, descrevendo o terreno resultante do 
remembramento, com todas as suas dimensões, áreas e confrontações. 
 
Art. 161. O órgão municipal de controle urbano concluirá a análise do projeto de 
remembramento no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do ingresso do 
pedido, suspendendo-se a contagem desse prazo toda vez que a interrupção da 
análise se der por motivo imputável ao próprio interessado. 
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Parágrafo único. Aplica-se ao processo administrativo do remembramento o disposto 
no art. 133 e seus parágrafos, quanto ao arquivamento do pedido. 
 
Art. 162. O alvará de remembramento somente surtirá seus efeitos jurídicos na 
situação do imóvel quando devidamente averbado no Registro Imobiliário dentro do 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua expedição. 
 
Parágrafo único. Vencido o prazo referido no caput deste artigo, não será admitida a 
renovação do alvará de remembramento, salvo se não ocorrida a sua averbação no 
Registro Imobiliário por motivo de vício formal do alvará. 
 
Art. 163. O alvará de remembramento conterá: 
 
I – nome do(s) proprietário(s) dos terrenos; 
II – localização dos terrenos a remembrar; 
III – Zona Urbana em que se situa o loteamento; 
IV – matrícula do terreno no Registro Imobiliário; 
V – número do processo administrativo de sua aprovação; 
VI – outras informações complementares, segundo a peculiaridade do 
empreendimento. 
 
Parágrafo único. Acompanhará o alvará de remembramento a cópia da planta e do 
memorial apresentados, devidamente aprovados. 
 
 

TÍTULO V 
DOS CONDOMÍNIOS URBANÍSTICOS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 164. Entende-se por condomínio urbanístico o conjunto de edificações 
distribuídas em um terreno, quer seja na zona urbana, de expansão urbana ou de 
urbanização específica, dispondo de espaços de uso comum, correspondendo a 
cada uma de suas unidades autônomas uma fração ideal do terreno. 
 
Art. 165. A formação de condomínio urbanístico destinado ao uso residencial, sem 
prejuízo das exigências estabelecidas na legislação federal própria, atenderá às 
seguintes disposições: 
 
I – sua implantação será adequada ao sistema viário proposto aos acessos 
existentes ou a serem executados, e não poderá implicar conflito com os interesses 
públicos da cidade, especialmente no que se refere à preservação ambiental e ao 
desempenho das funções urbanas; 
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II – Nos condomínios urbanísticos com mais de um hectare, 3% (três por cento) da 
área total utilizável do terreno será transferida ao domínio público municipal para a 
implantação de equipamentos comunitários, situando-se obrigatoriamente fora da 
área condominial, podendo, ainda, alternativamente, o empreendedor apresentar 
proposta que atenda ao interesse público consistente em obras de cunho coletivo 
realizada fora do ambiente condominial, desde que aprovada pelo Poder Executivo; 
III – Deverá ser contemplado no empreendimento áreas verdes e de lazer para os 
condôminos; 
V – os condomínios urbanísticos a serem implantados em áreas correspondentes a 
uma quadra resultante de loteamento aprovado pelo Município, ou que pretendam 
se implantar em glebas confinadas por áreas urbanizadas, com área do 
empreendimento igual ou inferior a um hectare, serão dispensados da reserva de 
áreas públicas; 
VI – os condomínios urbanísticos a serem implantados em áreas superiores a um 
hectare obedecerão, quanto ao seu sistema de circulação interna, às regras 
definidas para o sistema viário de loteamentos; 
 
Art. 166. É vedada a implantação de condomínios urbanísticos contíguos, devendo o 
Poder executivo Municipal, discricionariamente, verificar o dimensionamento 
plausível, sob o aspecto urbanístico, da implantação de um condomínio urbanístico 
para outro. 
 

CAPÍTULO II 
DA IMPLANTAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS URBANÍSTICOS 

 
Art. 167. O procedimento para a aprovação de condomínios urbanísticos com área 
igual ou inferior a 1 ha (um hectare) será regido pelas normas pertinentes à análise e 
aprovação de edificações. 
 
Art. 168. O procedimento para a implantação de condomínios urbanísticos com área 
superior a 1 ha (um hectare) obedecerá ao disposto no artigo anterior e seguirão as 
mesmas etapas dos loteamentos:  
 
I – Consulta Prévia; 
II – Análise, aprovação do projeto e alvará de loteamento; 
III – Aprovação Final. 
 
§ 1º– Todas as regras atinentes aos loteamentos relacionadas às fases previstas 
nos incisos deste artigo serão aplicadas, no que couber, nos condomínios 
Urbanísticos, devendo acrescentar entre os serviços a urbanização das áreas 
verdes e praças. 
§ 2º. Na apresentação do projeto, por parte do empreendedor, bem como na 
emissão do competente Alvará e Decreto de Aprovação deverão conter:  
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I – a denominação do condomínio urbanístico, sua localização e nome do 
empreendedor responsável pela sua execução; 
II – informações sobre: 
 
a) a área total da gleba; 
b) área total utilizável; 
c) áreas transferidas ao domínio público municipal; 
d) área condominial; 
e) área total de construção; 
f) áreas livres de uso comum; 
g) quantitativo de unidades habitacionais, suas respectivas identificações, áreas de 
construção e frações ideais; 
h) a obrigação do empreendedor executar as obras de infraestrutura urbana 
constantes de meio-fio, terraplenagem, pavimentação das vias internas e serviços 
complementares de abastecimento d’água, distribuição da rede de energia elétrica 
interna em alta e baixa tensão.  
 
§ 3º. Publicado o Decreto, o processo administrativo de aprovação do 
empreendimento retornará ao órgão de controle urbano, onde serão apostos pelo 
setor competente os carimbos de aprovação nos projetos e memoriais, e, em 
seguida, remetido ao órgão fazendário municipal.  
§ 4º. A partir da data de registro do Decreto de Aprovação do empreendimento no 
Registro Imobiliário, transferem-se automaticamente ao domínio público municipal as 
áreas públicas contempladas no respectivo projeto.  
 
Art. 169. A carta de habite-se será expedida: 
 
I – pela integralidade do empreendimento, quando executadas todas as obras 
aprovadas pelo órgão municipal de controle urbano, incluindo a infraestrutura e as 
edificações projetadas; 
II – parcialmente, quando executado o empreendimento por etapas, exigindo-se que 
a infraestrutura e edificações pertinentes à etapa concluída tenham sido executadas 
conforme o projeto. 
 
Parágrafo único. É condição para a expedição da carta de habite-se, em qualquer 
caso, a conclusão da urbanização das áreas públicas transferidas ao domínio 
municipal. 
 

TÍTULO VI 
DAS CERTIDÕES DE NATUREZA URBANÍSTICA 

 
Art. 170. A pedido de qualquer interessado, o Município poderá expedir: 
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I – Certidão de Viabilidade Técnica: para a implantação de uso determinado em 
imóvel discriminado, de acordo com os critérios definidos no zoneamento, com 
relação aos usos permitidos, proibidos e tolerados. 
II – Certidão de Corte: com informações sobre a incorporação ao logradouro público, 
de uma área de terreno pertencente à propriedade particular e adjacente ao referido 
logradouro; 
III – Certidão de Nivelamento: para informar o nível da via pública em relação à 
propriedade particular; 
IV – Certidão de Alinhamento: para fixar a linha divisória entre o terreno ou lote e o 
logradouro público existente ou projetado; 
V – Certidão de Demarcação: com informações sobre alinhamento, nivelamento e 
dimensões do lote ou terreno, além das demais informações constantes do título de 
propriedade ou posse, assim como sua delimitação em relação aos lotes ou terrenos 
vizinhos, assinalando, inclusive, a existência de invasão. 
 
§ 1º. Todas as certidões referidas neste artigo serão expedidas mediante processo 
administrativo. 

§ 2º. De acordo com a peculiaridade dos casos, o Município poderá expedir outras 
certidões com informações pertinentes ao interesse do requerente. 
 
Art. 171. O pedido será instruído com os seguintes documentos: 
 
I – formulário específico devidamente preenchido; 
II – cópia da guia de recolhimento da taxa de expediente específica; 
III – cópia do título de propriedade ou posse do imóvel; 
IV – cópia da certidão negativa de débitos do imóvel perante a Fazenda Municipal. 
 
Parágrafo único. O órgão municipal de controle urbano, de acordo com a natureza 
da solicitação, poderá exigir informações complementares ou outros documentos, de 
modo a possibilitar sua análise. 
 
Art. 172. O prazo máximo para expedição de certidão será de 10 (dez) dias úteis. 
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LIVRO IV 
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
TÍTULO I 

DOS USOS E ATIVIDADES 
 

CAPÍTULO I 
DA COMPOSIÇÃO DOS USOS E ATIVIDADES 

 
Art. 173. Para a aplicação das normas de uso e ocupação do solo nas Zonas 
Urbanas e Corredores Urbanos, consideram-se os seguintes usos: 
 
I – residencial, destinado à moradia de caráter permanente, unifamiliar, multifamiliar 
ou coletivo, nas seguintes modalidades: 
 
a) Uso Residencial 1 (UR-1), quando na gleba ou no lote for implantada uma 
unidade residencial unifamiliar; 
b) Uso Residencial 2 (UR-2), quando na gleba ou no lote forem implantadas 2 (duas) 
unidades residenciais unifamiliares; 
c) Uso Residencial 3 (UR-3), quando na gleba ou lote for implantada uma vila, 
segundo as características que lhe são aplicáveis; 
d) Uso Residencial 4 (UR-4), quando na gleba ou no lote forem implantadas 3 (três) 
ou mais unidades residenciais de uso UR-1, e/ou 2 (duas) ou mais unidades de uso 
UR-5; 
e) Uso Residencial 5 (UR-5), quando na gleba ou lote for implantada 1 (uma) 
edificação multifamiliar com 3 (três) ou mais pavimentos. 
 
II – comercial, destinado à comercialização de mercadorias; 
III – de serviços, destinado à prestação de serviços e ao apoio às atividades 
comerciais e industriais, compreendendo: 
 
a) serviços de interesse público; 
b) serviços de saúde; 
c) serviços técnico-profissionais; 
d) organizações cívicas, políticas e de interesse coletivo; 
e) serviços de educação; 
f) serviços de diversão e comunicação; 
g) serviços de auxílio à agricultura; 
h) serviços de auxílio aos transportes; 
i) instituições religiosas; 
j) serviços pessoais; 
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k) serviços domiciliares; 
l) serviços de reparação e conservação; 
m) serviços de alojamento e alimentação; 
n) entidades esportivas e recreativas; 
o) instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores 
mobiliários e imóveis; 
p) entidades de classe, sindicais e órgãos de previdência; 
q) serviços de assistência social; 
r) instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas; 
s) outros serviços; 
IV – misto, que agrupa em uma mesma edificação ou num conjunto integrado de 
edificações em um mesmo lote, 2 (duas) ou mais categorias de uso; 
V – industrial, destinado à extração, beneficiamento, desdobramento, transformação, 
manufatura, montagem, manutenção ou guarda de matérias-primas ou mercadorias 
de origem mineral, vegetal ou animal; 
VI – agropecuário, destinado ao cultivo de produtos agrícolas e/ou à criação de 
animais cujo manejo seja compatível com a Área Urbana; 
 
Art. 174. Para efeito de localização nas Zonas Urbanas e Corredores Urbanos e 
para previsão de exigências para ocupação, as atividades dos usos comercial e de 
serviços passarão por processo administrativo junto ao órgão de controle urbano 
para identificação de sua viabilidade e pertinência com base no anexo de 
classificação de usos. 
 
Art. 175. Sem prejuízo das demais exigências urbanísticas, edilícias e ambientais: 
 
I – as atividades dos usos comerciais, de serviços e industriais do Grupo I constante 
no Anexo III serão permitidas em quaisquer zonas da Área Urbana; 
II – as atividades dos usos comerciais, de serviços e industriais do Grupo II 
constante no Anexo III serão consideradas permitidas na Zona Comercial (ZC) e 
Corredores Urbanos Comerciais (CC);  
III – as atividades de uso industriais não contempladas no grupo I serão permitidas 
na Zona Industrial (ZI); 
 
Art. 176. Os usos e as atividades admitidos por Zona Urbana e Corredor Urbano 
estão estabelecidos em ANEXO III nesta Lei. 
 
Art. 177. As novas atividades que, não previstas nesta Lei, vierem a surgir serão 
analisadas e enquadradas nos Grupos I, II e III, conforme similaridade de 
funcionamento e/ou processo produtivo com aquelas previstas no anexo de 
classificação de usos desta Lei. 
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CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES DESCONFORMES 

 
SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 178. Consideram-se atividades desconformes com a presente Lei aquelas 
previamente licenciadas e implantadas anteriormente à sua publicação, mas que 
estejam atualmente em confronto com as suas disposições. 
 
Art. 179. As atividades desconformes podem ser classificadas como compatíveis ou 
incompatíveis. 
 
§ 1º. Consideram-se atividades compatíveis aquelas que, apesar de não se 
enquadrarem entre as atividades permitidas para a respectiva Zona Urbana ou 
Corredor Urbano, segundo as disposições desta Lei, apresentem condições relativas 
a dimensionamento e funcionamento que não descaracterizem a Zona Urbana ou 
Corredor Urbano e não comprometam a segurança e o sossego da vizinhança. 
§ 2º. Consideram-se atividades incompatíveis aquelas que não se enquadram nas 
atividades permitidas para as respectivas Zonas Urbanas ou Corredores Urbanos e 
que descaracterizam a área em que se encontram, segundo as disposições desta 
Lei. 

SEÇÃO II 
Das Atividades Desconformes Compatíveis 

 
Art. 180. É assegurado o direito à ampliação ou reforma nos prédios que abriguem 
as atividades previstas como compatíveis, a critério dos órgãos municipais 
competentes, desde que o órgão municipal responsável pelo licenciamento: 
 
I – proceda à avaliação dos níveis de desconformidade; 
II – defina as diretrizes que deverão ser seguidas pelo interessado para a redução 
das desconformidades verificadas. 
 
Art. 181. É assegurada a renovação das licenças edilícias e de funcionamento nos 
estabelecimentos cujas atividades sejam enquadradas nos casos previstos neste 
artigo. 

 
SEÇÃO III 

Das Atividades Desconformes Incompatíveis 
 

Art. 182. São vedadas quaisquer obras de ampliação ou reforma nos prédios que 
abriguem atividades incompatíveis, exceto quanto às: 
 
I – obras de segurança e higiene das edificações; 
II – intervenções para diminuir a incompatibilidade. 
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Art. 183. É assegurada a renovação das licenças edilícias nos estabelecimentos 
cujas atividades sejam enquadradas como incompatíveis, desde que não 
contemplem significativas alterações nos projetos inicialmente aprovados. 
 
Art. 184. Quando houver viabilidade de abrandamento do grau de desconformidade 
de uma atividade incompatível, de tal modo que possa tornar-se compatível, os 
órgãos municipais competentes para o licenciamento poderão estabelecer condições 
e prazos para sua adaptação. 

 
TÍTULO II 

DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA OCUPAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 185. Consideram-se os seguintes parâmetros urbanísticos para ocupação nas 
Zonas Urbanas e nos Corredores Urbanos de Brumado: 
 
I – Taxa de Ocupação do Terreno; 
II – Recuos da Edificação; 
III – Altura Máxima da Edificação; 
IV – Taxa de Permeabilidade do Terreno; 
 
Art. 186. As Zonas Especiais de Interesse Social disciplinadas na forma do Plano 
Diretor de Brumado e na legislação específica terão seus parâmetros urbanísticos 
estabelecidos nos Planos de Ocupação específicos. 
 

CAPÍTULO II 
DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO TERRENO 

 
Art. 187. A taxa de ocupação do terreno é a relação entre a área da projeção 
horizontal da edificação ou edificações e a área do lote. 
 
Art. 188. Para o cálculo da taxa de ocupação do terreno, excetuam-se: 
 
I – os beirais; 
II – os elementos de fachada; 
III – os pergolados; 
IV – piscinas; 
V – o pavimento-garagem, quando utilizado apenas para garagem; 
VI – o sub-solo, quando utilizado apenas para garagem; 
VII – o pilotis, desde que utilizado para uso comum da edificação, e quando sua área 
de construção não ultrapassar a 40% (quarenta por cento) da área de projeção da 
lâmina do prédio. 
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Art. 189. A taxa de ocupação do terreno para cada Zona Urbana ou Corredor Urbano 
seguirão os seguintes parâmetros: 
 
I – Para a Zona comercial (ZC) e Corredores Urbanos Comerciais (CC) – taxa de 
ocupação de, no máximo, 90%; 
I – Para as Zonas Predominantemente Residenciais 1, 2 e 3 – taxa de ocupação de, 
no máximo, 80%; 

 
CAPÍTULO III 

DOS RECUOS 
 
Art. 190. Os recuos são as distâncias da edificação aos alinhamentos existentes ou 
projetados e às demais divisas do lote ou terreno. 
 
Art. 191. Para o cálculo dos recuos frontais, laterais e de fundos do terreno, 
consideram-se, respectivamente, as distâncias da edificação ao alinhamento 
existente ou projetado, a cada uma das divisas laterais e à divisa de fundos do lote. 
 
Art. 192. Nos recuos mínimos da edificação, observadas as disposições desta Lei é 
permitida a construção de: 
 
I – beirais; 
II – cobertas para embarque-desembarque; 
III – caixas de ar-condicionado; 
IV – subsolos, quando utilizado para estacionamento e espaços correlatos; 
V – para abrigos de veículos e/ou áreas de lazer no térreo dos usos UR-1, UR-2 e 
UR-4. 

Parágrafo único. Para fins de recuos, subsolo é o pavimento cuja laje de cobertura 
não ultrapasse 1,80 m (um metro e oitenta centímetros) em face do nível do meio-fio 
relativo ao lote em que se situe. 
 
Art. 193. É permitida a construção de guaritas com banheiros no recuo frontal da 
edificação, desde que sua área total construída não seja superior a 8 m2 (oito 
metros quadrados); 
 
Parágrafo único. Existindo acessos distintos, permitir-se-á a construção de mais de 
uma guarita. 
 
Art. 194. No caso de lotes ou terrenos com mais de uma testada, a cada uma delas 
corresponderá um recuo frontal, sendo os demais considerados recuos laterais. 
 
Art. 195. Os recuos mínimos frontais serão de 2,0 (dois metros) para todas as Zonas 
Urbanas definidas nesta lei. 
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CAPÍTULO IV 

 

DA ALTURA MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO 
 
Art. 196. Considera-se altura máxima da edificação a altura medida a partir do nível 
do meio fio até o ápice do prédio. 
 
Art. 197. A altura máxima da edificação será estabelecida entre a relação com a 
largura da rua, devendo os respectivos parâmetros serem estabelecidos através de 
Decreto do Poder executivo Municipal. 
 

 
CAPÍTULO V 

 

DA TAXA DE PERMEABILIDADE 
 
Art. 198. Considera-se taxa de permeabilidade a relação entre áreas descobertas e 
permeáveis do terreno e a sua área total. 
 
Parágrafo único. São permeáveis as áreas sem pavimentação e sem edificação 
subterrânea, dotadas de solo natural ou vegetação, ou com pavimento drenante, que 
contribua para o equilíbrio climático e favoreçam a drenagem de águas pluviais. 
 
Art. 199. Nas Zonas Urbanas e Corredores Urbanos a taxa de permeabilidade 
mínima para terrenos ou lotes será de  
 
I – 5% (cinco por cento), nos imóveis com área superior a 500 m2 (quinhentos 
metros quadrados) até 1.800m2 (um mil e oitocentos metros quadrados); 
II – 10% (dez por cento), nos imóveis com área superior a 1.800 m2 (um mil e 
oitocentos metros quadrados) até 2.400 m2 (dois mil e quatrocentos metros 
quadrados); 
III – 15% (quinze por cento), nos imóveis com área superior a 2.400m2 (dois mil e 
quatrocentos metros quadrados). 
 
Parágrafo único – excetuam-se da taxa de permeabilidade: 
 

a) Os terrenos ou lotes com área igual ou inferior a 500 m2 (quinhentos metros 
quadrados), os quais serão isentos dessa taxa; 

b) Os lotes ou terrenos onde houver exigência de reserva de áreas para destino 
final dos efluentes de tanques sépticos.  
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LIVRO V 
DAS OBRAS E EDIFICAÇÕES 

 
TÍTULO I 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 200. As normas sobre obras e edificações estabelecidas nesta Lei serão 
aplicadas em consonância com as exigências para o parcelamento, uso e ocupação 
do solo, sem prejuízo ao atendimento: 
 
I – das legislações federal, estadual e municipal pertinentes; 
II – das normas técnicas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT); 
III – das normas da Defesa Civil de Brumado. 
 
Parágrafo único. Incluem-se entre as obras referidas nesta Lei, além de obras 
novas, acréscimos, reformas, reconstruções, restaurações e demolições. 
 
Art. 201. Toda edificação no Município de Brumado obedecerá às seguintes 
condições: 
 
I – ser ligada à rede de esgoto ou possuir sistema individual de esgotamento 
sanitário; 
II – ser provida de instalações hidráulicas ligadas à rede de abastecimento de água 
ou a sistema individual de captação de água; 
III – ser provida de instalações elétricas; 
IV – respeitar o alinhamento das vias e passeios públicos; 
V – utilizar materiais, elementos ou componentes da construção que obedeçam as 
normas técnicas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
garantindo: 
 
a) resistência ao fogo; 
b) impermeabilidade; 
c) estabilidade da construção; 
d) bom desempenho térmico e acústico. 
 
Parágrafo único. Todos os estabelecimentos, de qualquer porte, destinados ou que 
veiculem apresentações musicais, folclóricas, artísticas ou culturais, ou, ainda, que 
apresentem sonorização ambiente indispensável para o exercício de suas 
atividades, deverão obrigatoriamente ter tratamento acústico adequado, de modo a 
não provocar poluição sonora ou desconforto ambiental. 
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Art. 202. Não será permitida nenhuma projeção de coberta ou pavimento sobre o 
passeio público. 
 
Art. 203. Nas edificações situadas no alinhamento do logradouro público, não será 
permitida qualquer saliência na fachada, salvo suportes ou caixas destinados a 
aparelhos de ar condicionado, desde que não haja avanço sobre o passeio em mais 
de 0,4 m (quarenta centímetros) e sua face inferior esteja a uma altura mínima de 
2,10 m (dois metros e dez centímetros) em relação ao nível do passeio, dispondo de 
tubulação embutida de drenagem da água proveniente da condensação do aparelho. 
 
Art. 204. Para os efeitos desta Lei, o destino dos compartimentos não será 
considerado apenas pela sua designação no projeto, mas também pela sua 
finalidade lógica, decorrente da disposição em planta. 
 
Art. 205. Quando o nível do terreno for superior ao do logradouro público, ou quando 
houver desnível entre os lotes ou terrenos apto a ameaçar a segurança da 
edificação, das construções lindeiras ou dos usuários, o órgão municipal competente 
exigirá do responsável pelo imóvel a construção de muros de arrimo e de proteção. 
 
Art. 206. Os elementos e materiais utilizados nas fundações e na estrutura de obras 
e edificações são de integral responsabilidade técnica do titular da obra e dos 
profissionais responsáveis pelo projeto e sua execução. 
 
Art. 207. Na edificação em lotes ou terrenos situados na área flúvio-lagunar, será 
assegurado o acesso público às lagoas, nos termos desta lei. 
 
Art. 208. O escoamento de águas pluviais oriundas da cobertura da edificação não 
será lançado diretamente sobre o passeio público. 
 
§ 1º. Quando a cobertura utilizar telhado desprovido de calhas e condutores, aquele 
deverá distar pelo menos 0,5 m (cinqüenta centímetros) da linha de divisa do lote ou 
terreno. 
§ 2º. Quando existirem calhas e condutores, a cobertura poderá se prolongar até o 
muro limite do próprio lote ou terreno considerado. 
 
Art. 209. É permitida a construção de pergolados sobre os afastamentos das 
edificações. 

 
CAPÍTULO II 

DA VENTILAÇÃO E DA ILUMINAÇÃO 
 

SEÇÃO I 
DO DIMENSIONAMENTO DOS COMPARTIMENTOS 

 
Art. 210. Os compartimentos das edificações, para os fins desta Lei, são 
classificados em compartimentos de permanência prolongada e de permanência 
transitória, segundo a função preponderante neles exercida, que determinará seu 
dimensionamento mínimo e necessidade adequada de ventilação e iluminação. 
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Art. 211. São considerados compartimentos de permanência prolongada: 
 
I – salas; 
II – cozinhas e demais cômodos para o preparo e consumo de alimentos; 
III – cômodos para repouso, lazer, estudo e trabalho; 
IV – lojas e salas comerciais; 
V – locais de reunião. 
 
§ 1º. Os compartimentos de permanência prolongada terão pé-direito mínimo igual a 
2,8m (dois metros e oitenta centímetros). 
§ 2º. É vedada a localização de compartimentos de permanência prolongada no 
subsolo. 
 
Art. 212. São considerados compartimentos de permanência transitória: 
 
I – circulações; 
II – banheiros, lavabos e vestiários; 
III – varandas; 
IV – depósitos; 
V – compartimentos de instalações especiais com acesso restrito, em tempo 
reduzido. 
 
Parágrafo único. Os compartimentos de permanência transitória terão pé-direito 
mínimo igual a 2,5m (dois metros e cinquenta centímetros). 
 
Art. 213. Na habitação de interesse social, os compartimentos de permanência 
prolongada poderão ter pé-direito mínimo de 2,4 m (dois metros e quarenta 
centímetros), asseguradas as condições de iluminação e ventilação previstas nesta 
Lei. 
 
Art. 214 – Nas edificações não residenciais, as salas deverão ter uma área mínima 
de 12m² (doze metros quadrados) e forma geométrica que admita a inscrição de um 
círculo com 3,00m (três metros) de diâmetro.  
 
Art. 215 – Nas edificações residenciais, as salas deverão ter área mínima de 11m² 
(onze metros quadrados) e forma geométrica que admita a inscrição de um círculo 
com 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) de diâmetro.  
 
Parágrafo Único – No caso de casas populares, a área mínima será de 9m² (nove 
metros quadrados) e o diâmetro de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).  
 
Art. 216 – A área mínima para dormitórios será de 9m² (nove metros quadrados), 
com forma geométrica que admita a inscrição de um círculo de 2,50m (dois metros e 
cinquenta centímetros) de diâmetro.  
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Parágrafo Único – No caso de só existir um dormitório este será de 12m² (doze 
metros quadrados), mas quando existirem 3 (três), o terceiro poderá ter a área 
mínima de 7m² (sete metros quadrados). 
Art. 217 – Os quartos de uso de empregado doméstico terão área mínima de 7m² 
(sete metros quadrados), com forma geométrica que admita a inscrição de um 
círculo de 2,00 (dois metros) de diâmetro. 
 
Art. 218 – A área mínima da copa e da cozinha será de 4m² (quatro metros 
quadrados), com forma geométrica que admita a inscrição de um círculo de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro. 
 
Parágrafo Único – A copa e a cozinha nunca devem ter comunicação direta com 
quartos e sanitários; o piso deve ser liso e de fácil escoamento das águas; as 
paredes, revestidas de azulejo ou convenientemente impermeabilizados até uma 
altura de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros).  
 
Art. 219 – Os sanitários sociais terão área mínima de 3m² (três metros quadrados), 
com forma geométrica que admita a inscrição de um círculo de 1,20m (um metro e 
vinte centímetros) de diâmetro, e serão dotados de chuveiro, lavatório e vaso.  
 
§ 1º - Os sanitários de uso de empregado doméstico e de suítes terão área mínima 
de 2,00m² (dois metros e oitenta centímetros quadrados), com forma geométrica que 
admita um círculo de 1,00 (um metro) de diâmetro no mínimo, e serão dotados de 
chuveiro, lavatório e vaso.  
 
§ 2º - Os sanitários para sala, escritório ou uso comercial deverão ter uma área 
mínima de 1,80m² (um metro e oitenta centímetros quadrados) de tal forma que 
permitam traçar um círculo de 0,90 (noventa centímetros) de diâmetro, e serão 
dotados de lavatório e vaso.  
 
Ar. 220 – Os sanitários deverão ter o piso liso e de fácil escoamento das águas, e 
paredes revestidas de azulejo ou convenientemente impermeabilizada até uma 
altura de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).  
 
Art. 221 – Os depósitos domiciliares ou área de serviço deverão ter área mínima de 
2m² (dois metros quadrados) com forma geométrica que permita traçar um círculo de 
0,80 cm (oitenta centímetros) de diâmetro.  
 
Parágrafo Único – O piso deverá ser liso, e de fácil escoamento das águas, e as 
paredes revestidas de azulejo ou material impermeabilizante, até uma altura de 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros). 
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SEÇÃO II 
DOS VÃOS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 

 
Art. 222 – Todos os compartimentos de permanência prolongada e banheiros 
deverão dispor de vãos de iluminação e ventilação abrindo para o exterior da 
construção. 
 
Art. 223 – Os compartimentos de permanência prolongada e banheiros poderão ser 
iluminados e ventilados por varandas, terraços e alpendres, desde que a 
profundidade coberta não ultrapasse a altura do pé-direito. 
Art. 224 – As aberturas para o exterior deverão ter as seguintes áreas mínimas: 
 
I – 1/6 (um sexto) da superfície do piso para compartimentos de utilização 
prolongada;  
II – 1/10 (um décimo) da superfície do piso para compartimento de utilização 
transitória. 
 
Parágrafo Único - As áreas de que trata este artigo serão alteradas respectivamente 
para 1/4 (um quarto) de 1/8 (um oitavo) da área do piso, sempre que as aberturas 
derem para varandas, áreas de serviço, alpendres ou sacadas cobertas, sendo 
aberto parte do seu perímetro. 
 
Art. 225 – Será tolerada, para compartimentos de utilização eventual, a inexistência 
de janelas, desde que sua porta de acesso ao exterior seja dotada de bandeira 
móvel, com a mesma largura da porta e altura nunca inferior a 0,30cm (trinta 
centímetros). 
 
Parágrafo Único – Não se compreendem nas disposições deste artigo os 
compartimentos com áreas superiores a 4,00m² (quatro metros quadrados) e cujas 
portas externas abram para varandas, alpendres, áreas de serviço, etc., com 
profundidade superior ao pé-direito do compartimento através do qual se pretenda 
iluminar.   
 
Art. 226 – É vedada a utilização de vãos de ventilação e iluminação, em banheiros, 
voltados para a cozinha. 
 
Art. 227 – As áreas livres de iluminação abertas ou fechadas terão área mínima de 
3,00m2 (três metros quadrados), com forma geométrica que permita a inscrição de 
um círculo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro mínimo, nas 
edificações com até 2 (dois) pavimentos. 
 
§ 1º - Nas edificações de mais de 2 (dois) pavimentos a área e a largura serão 
respectivamente 5,00m² (seis metros quadrados) e 2,00m (dois metros). 
 
§ 2º - As áreas livres fechadas deverão ter acesso que permita fácil inspeção. 
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Art. 228 – Será sempre respeitado, em qualquer caso de abertura de vãos para 
iluminação e ventilação, o recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros) da linha limítrofe da propriedade vizinha, toda vez em que a abertura 
fique voltada para lotes ou terrenos de terceiros. 

 
CAPÍTULO III 

DOS ACESSOS E CIRCULAÇÕES 
 

SEÇÃO I 
DOS VÃOS E CIRCULAÇÕES 

 
Art. 229. Toda edificação de uso coletivo residencial ou não residencial, seja pública 
ou particular, assegurará condições de acesso, circulação e utilização por pessoas 
portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, conforme 
disposições estabelecidas nas legislações federal, estadual e municipal e nas 
normas técnicas brasileiras específicas. 
 
Art. 230. São vedadas as instalações de portas, janelas, portões ou quaisquer outros 
tipos de esquadrias que se abram ou se projetem sobre o passeio. 
 

SEÇÃO II 
DA CIRCULAÇÃO VERTICAL 

 
Art. 231. É obrigatória a interligação de cada pavimento da edificação a uma escada 
que atenda as normas específicas do Corpo de Bombeiros. 
 
§ 1º. As demais escadas de uso comum deverão atender às seguintes exigências: 
 
I – ter largura mínima de 1,00m (um metro) e pé-direito mínimo de 2,2 m (dois 
metros e vinte centímetros); 
II – ter degraus com altura mínima do espelho de 0,15 m (quinze centímetros) e 
máxima de 0,18 m (dezoito centímetros); 
III – ter profundidade mínima do piso de 0,25 m (vinte e cinco centímetros) ; 
IV – ter lances retos e patamares intermediários quando houver mudança de direção 
ou quando exceder a 18 (dezoito) degraus, com comprimento igual à largura da 
escada; 
 
§ 2°. Entre pavimentos, os degraus de uma mesma escada terão, obrigatoriamente, 
seus espelhos e pisos com as mesmas dimensões. 
§ 3º. Cada unidade autônoma da edificação terá acesso a, pelos menos, uma 
circulação com escadas, segundo o estabelecido no caput deste artigo. 
§ 4º. Nas edificações com mais de 4 (quatro) pavimentos, nenhum ponto distará 
mais do que 35 m (trinta e cinco metros) da escada de interligação mais próxima. 
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Art. 232. As escadas circulares, para ligação entre pavimentos de uso comum, terão 
raio mínimo de 1,2 m (um metro e vinte centímetros), sendo 0,9 m (noventa 
centímetros) de raio de passagem livre, assegurado um eixo médio de 0,3 m (trinta 
centímetros) no piso, e espelho máximo de 0,18 m (dezoito centímetros). 
 
Art. 233. Para o acesso à casa de máquinas de edificação vertical, admite-se escada 
de marinheiro, ou, em se tratando de escadas circulares, permitem-se dimensões 
inferiores àquelas previstas no art. 232 desta Lei, desde que assegurada a 
funcionalidade do acesso. 
 
Art. 234. Nas edificações de uso coletivo com mais de um pavimento, quando este 
for destinado ao uso público, deverão ser construídas rampas para garantir o acesso 
por pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, de 
acordo com as disposições previstas na respectiva norma técnica brasileira. 
 
Parágrafo Único. Em edificações que dispõem de elevador, será facultativa a opção 
da execução de rampas, entre pavimentos, para o acesso de pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 
 
Art. 235. As rampas destinadas ao acesso de pessoas com necessidades especiais 
ou com mobilidade reduzida atenderão às normas da ABNT. 
 
Parágrafo único. Todos os projetos de edificações verticais, de uso residencial ou 
não, deverão garantir a acessibilidade ao seu interior às pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 
 
Art. 236. As rampas para acesso de veículos terão inclinação máxima de 25% (vinte 
e cinco por cento) e passagem livre com altura mínima de 2,2 m (dois metros e vinte 
centímetros), em toda a sua extensão. 
 
Art. 237. Nas edificações com mais de um pavimento, a circulação vertical poderá 
ser feita através de escada fixa, escada rolante, rampa ou elevador. 
 
§ 1º. Os elevadores ou escadas rolantes não serão, em nenhuma hipótese, o meio 
exclusivo de acesso ao subsolo ou pavimentos superiores, devendo existir 
obrigatoriamente a interligação por escada fixa ou rampa. 
§ 2º. O número de elevadores e escadas rolantes, e seus respectivos 
dimensionamentos, observarão os parâmetros das normas técnicas brasileiras 
específicas, cujo cálculo de tráfego deverá ser apresentado quando do pedido de 
Alvará de Aprovação de Projeto, de Reforma e/ou Ampliação, fazendo parte 
integrante do memorial descritivo da edificação. 
§ 3º. Nas edificações com exigência de elevadores, será instalado pelo menos 1 
(um) elevador que garanta o acesso para pessoas portadoras de necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida, segundo a norma técnica brasileira 
específica. 
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Art. 238. É obrigatória a existência de elevador interligando todos os pavimentos, em 
edificações com altura a partir de 12 m (doze metros) contados do piso de acesso do 
edifício ao piso do último pavimento. 
 
Parágrafo único. Os painéis de controle dos elevados conterão, obrigatoriamente, 
inscrições em braile. 
 
Art. 239. Nas edificações com obrigatoriedade do uso de elevador, será definido 
local para gerador de energia elétrica e executadas as instalações necessárias ao 
funcionamento de, pelo menos, um elevador de acesso a todas as unidades e aos 
ambientes de uso comum, para suprimento na eventual falta de energia. 
 
Parágrafo Único. O gerador previsto no caput deste artigo deverá assegurar um 
percentual mínimo para iluminação de 50% (cinqüenta por cento) dos acessos às 
unidades e aos ambientes de uso comum. 
 
Art. 240. Quando da existência de gerador, será exigida a utilização de chave 
reversora para atender aos demais elevadores. 
 
Parágrafo único. As instalações do gerador serão isoladas atendendo às normas 
técnicas brasileiras específicas e demais exigências quanto à saída de gases e 
produção de ruídos, sendo vedados: 
 
I – o direcionamento horizontal para o passeio público; 
II – a interferência nos lotes, terrenos ou edificações vizinhas; 
III – a liberação em áreas confinadas ou direcionadas para estas. 
 
Art. 241. Nas edificações onde for obrigatória a existência de elevador (es), todos 
eles deverão ter acesso à escada fixa com dimensões regulamentadas por normas 
de segurança contra incêndio, conforme controle exercido pelo Corpo de Bombeiros. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS TOLDOS E MARQUISES 

 
Art. 242. É permitida a instalação de toldos em edificações não residenciais, desde 
que satisfeitas as seguintes condições: 
 
I – a profundidade máxima de balanço não excederá 2 m (dois metros), ficando 
recuado, no mínimo, 0,5 m (cinqüenta centímetros) em relação ao meio-fio; 
II – terá pé-direito mínimo de 2,80m (dois metros e oitenta centímetros); 
III – não prejudicará a arborização nem os níveis de iluminação natural exigidos; 
IV – não ocultará nem dificultará a visualização de placas de nomenclatura dos 
logradouros. 
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Art. 243. É permitida a construção de marquises em edificações de uso não 
residencial, desde que satisfeitas as seguintes condições: 
 
I – a profundidade máxima de balanço não excederá 3 m (três metros), ficando 
recuado, no mínimo, 0,5 m (cinqüenta centímetros) em relação ao meio-fio; 
II – terá altura mínima uniforme de 3 m (três metros); 
III – não prejudicará a arborização nem os níveis de iluminação natural exigidos; 
IV – não ocultará nem dificultará a visualização de placas de nomenclatura dos 
logradouros; 
V – serão construídas em concreto armado ou em outro material durável, de elevado 
grau de incombustibilidade; 
VI – o escoamento das águas pluviais se fará exclusivamente para dentro dos limites 
do edifício ou do lote. 
 
Art. 244. O atendimento às normas acima estabelecidas para a instalação de toldos 
e/ou marquises dar-se-á sem prejuízo das demais exigências urbanísticas previstas 
na legislação municipal. 
 
Art. 245. Para a instalação de toldos e/ou marquises, é obrigatória a obtenção de 
Alvará de Autorização pelo órgão municipal de controle urbano. 
 

CAPÍTULO V 
DOS PASSEIOS 

 
Art. 246. Compete ao proprietário ou possuidor do lote ou terreno a construção, 
reconstrução e conservação dos passeios públicos em toda a extensão da sua 
testada, em logradouros providos de meio-fio. 
 
§ 1º. Na construção ou reconstrução dos passeios será adotado modelo de projeto 
estabelecido pelos órgãos municipais competentes, adequado às condições locais, 
inclusive quanto aos requisitos de durabilidade e fácil manutenção, garantindo 
segurança e acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais ou 
com mobilidade reduzida. 
§ 2º. Na construção, reconstrução e conservação dos passeios, serão utilizados 
materiais resistentes e antiderrapantes, vedada a interrupção do passeio por 
degraus ou mudanças abruptas de nível ou apoio de marquises, as quais deverão 
ser feitas somente em balanço. 
 
Art. 247. Os passeios localizados junto às faixas de travessias possuirão rampas de 
acesso que garanta segurança e acessibilidade a pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida. 
 
§ 1º. As rampas de acesso de pedestres às faixas de travessias projetar-se-ão 
diretamente sobre tais faixas. 
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§ 2º. Onde não houver faixas de travessias, as rampas de acesso distarão 5 m 
(cinco metros) do cruzamento das vias de circulação, de acordo com as normas 
técnicas brasileiras aplicáveis. 
§ 3º. Em virtude das características do logradouro e com base em parecer técnico 
dos órgãos municipais competentes, a distância referida no parágrafo anterior 
poderá ser majorada. 
§ 4º. Para o acesso de veículos, é obrigatório o rampamento do passeio público, 
limitado a uma profundidade de 0,25m (vinte e cinco centímetros), contados a partir 
do meio-fio, para imóveis residenciais e 0,60m (sessenta centímetros) para imóveis 
onde seja comprovado o acesso de veículos pesados e que o passeio não seja 
inferior a 2,00m (dois metros).   
 
Art. 248. Os passeios deverão apresentar declividade máxima transversal de 1% 
(um por cento) a partir do alinhamento do lote em direção ao meio-fio. 
 
Art. 249. Os equipamentos urbanos e arborizações devem situar-se de maneira tal 
que preservem uma faixa livre e contínua de, no mínimo, de 2,00 m (dois metros), 
garantindo o trânsito de pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida. 
Art. 250. Os meio-fios deverão ser de pedra resistente ou de concreto, atendendo as 
normas da ABNT e/ou aos seguintes requisitos: 
 
I – comprimento mínimo de 0,5 m (cinqüenta centímetros), altura mínima de 0,4 m 
(quarenta centímetros) e espessura na face superior de 0,12 m (doze centímetros); 

II – face lateral externa, até a altura de 0,2 m (vinte centímetros) da face superior, 
regularmente aplainadas, sem a formação de quaisquer extremidades ou saliência 
agudas; 
III – face lateral externa aprumada e paralela ao alinhamento público, seguindo o 
greide aprovado para este e a face superior com o sutamento de 2% (dois por 
cento); 
IV – junta nos topos formadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (um 
para três); 
V – nos cruzamentos das vias públicas, o raio de curvatura horizontal será de 9 m 
(nove metros), incluindo o passeio público; 
VI – uma parte do passeio poderá ser ajardinada, preservada uma faixa destinada 
ao pedestre, com largura mínima de 2,00m (dois metros), garantindo o trânsito de 
pessoas com necessidades especiais; 
VII – O município poderá exigir do proprietário a construção de muro de arrimo e de 
proteção, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público, ou 
quando houver desnível entre os lotes ou terrenos, que possam ameaçar a 
segurança pública. 
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CAPÍTULO VI 
DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS 

 
SEÇÃO I 

DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 
Art. 251. As edificações situadas em áreas desprovidas de rede coletora pública de 
esgotos, serão providas de instalações destinadas ao armazenamento, tratamento e 
destinação de esgoto, de acordo com as normas técnicas brasileiras pertinentes. 
 
§ 1º. Os empreendimentos a serem desenvolvidos nas áreas referidas no caput 
deste artigo deverão apresentar projeto de destino final dos dejetos, devidamente 
aprovado pelo órgão ambiental licenciador. 
 
§ 2º. As instalações individuais para tratamento e destinação final de esgoto deverão 
situar-se de maneira a favorecer a sua futura ligação à rede coletora pública. 
 
Art. 252. O nivelamento das obras nos lotes facilitará o escoamento de esgoto por 
gravidade para as redes públicas, implantadas ou previstas. 
 
Art. 253. Quando não for possível ligar o esgotamento sanitário às redes coletoras 
públicas, poderão ser adotadas, como alternativas para os esgotos domésticos: 
 
I – para edificação de Uso Residencial 1 (UR-1): 
a) fossa séptica e sumidouro; 
b) fossa séptica e vala de infiltração, para os terrenos situados na planície flúvio-
lagunar. 

II – para as demais edificações: 
a) fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, ou outra forma de destinação sanitária 
adequada do efluente; 
b) fossa séptica, filtro anaeróbio e vala de infiltração, para os terrenos situados na 
planície flúvio-lagunar, atendendo às normas sanitárias adequadas e a legislação 
ambiental vigente. 
 
Art. 254. É vedada a implantação de soluções individuais ou coletivas para 
esgotamento sanitários nos logradouros, salvo quando se tratar de projetos 
especiais públicos, autorizados pelos órgãos municipais competentes e pela 
concessionária de água e esgoto. 
 
Art. 255. Toda edificação será provida de, no mínimo, 1 (um) reservatório de água 
com capacidade e instalações que obedeçam às exigências da concessionária do 
serviço público e às normas de segurança contra incêndios, conforme exigências do 
Corpo de Bombeiros, quando for o caso. 
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SEÇÃO II 
DAS DEMAIS INSTALAÇÕES 

 
Art. 256. As instalações prediais elétricas, hidráulicas, telefônicas, de gás e de 
refrigeração, entre outras, deverão obedecer às exigências das normas técnicas 
brasileiras e serão avaliadas e inspecionadas pelas concessionárias competentes. 
 
Art. 257. Toda edificação estará sujeita a instalação de equipamentos contra 
incêndio, segundo as exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros. 
 
Art. 258. As antenas de televisão ou telecomunicações, bem como pára-raios ou 
qualquer outra estrutura técnica especial instalada nas edificações, deverão atender 
às exigências de segurança. 
 
Parágrafo único. Sem prejuízo das normas de segurança de navegação aérea, a 
altura máxima dos equipamentos referidos no caput deste artigo não ultrapassará 5 
m (cinco metros) contados a partir do telhado da edificação. 

 
TÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO 
 

CAPÍTULO I 
DO USO RESIDENCIAL 

 
SEÇÃO I 

Do Uso Residencial 1 (UR-1) 
 
Art. 259. Considera-se Uso Residencial 1 (UR-1) quando na gleba ou no lote for 
implantada uma unidade residencial unifamiliar. 
 
Art. 260. As edificações enquadradas no Uso Residencial 1 (UR-1) obedecerão aos 
recuos frontais mínimos, contados a partir da divisa do lote, estabelecidos nos 
termos desta Lei, conforme o zoneamento da cidade. 
 
Art. 261. Nos casos de lotes ou terrenos com mais de uma testada, a cada uma 
delas corresponderá um afastamento frontal, sendo os demais considerados 
afastamentos laterais. 
 
Art. 262. As edificações em lotes com testada igual ou inferior a 8 m (oito metros) 
poderão colar nas divisas laterais e de fundo do lote, desde que: 
 
I – a extensão não ultrapasse a altura de 6,5 m (seis metros e cinqüenta 
centímetros); 
II – não haja aberturas a menos de 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros) de 
distância destas divisas. 
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Art. 263. As edificações em lotes com testada superior a 8 m (oito metros) poderão 
colar nos fundos e laterais do lote, desde que: 
 
I – a extensão colada não ultrapasse 40% (quarenta por cento) do perímetro do lote; 
II – o restante da edificação mantenha os recuos laterais obrigatórios dispostos 
nesta Lei; 
III – a extensão colada não ultrapasse a altura de 6,5 m (seis metros e cinqüenta 
centímetros); 
IV – não existam aberturas para os vizinhos nestas divisas. 
 
§ 1º. A situação prevista no caput deste artigo é também aplicável: 
 
I – para lotes com duas frentes, sendo que só poderá colar a edificação nas laterais 
contíguas aos lotes vizinhos; 
II – para os lotes de esquina, com duas frentes e duas laterais, sendo que a 
edificação só poderá colar nas laterais que façam divisa com lotes vizinhos, 
resguardados os recuos frontais; 
III – para os lotes de esquina com três frentes e uma lateral, sendo que a edificação 
só poderá colar na lateral que faça divisa com o(s) lote(s) vizinho(s), resguardados 
os recuos frontais estabelecidos nesta Lei, para a zona em questão; 
 
§ 2º. Quando a edificação ocorrer em um terreno equivalente a uma quadra, 
considerar-se-á o lote com 4 (quatro) frentes, não sendo possível colar em nenhuma 
das faces, obedecendo-se o recuo frontal estabelecido para a zona. 
 
Art. 264. As aberturas na edificação, nos recuos laterais e de fundos, terão no 
mínimo 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros) do lote ou terreno vizinho. 
 
Art. 265. As edificações com altura superior a 7,5 m (sete metros e cinqüenta 
centímetros), ou mais de dois pavimentos, seguirão as regras de afastamento do 
Uso Residencial 5 (UR-5), a partir da altura de 7,5 m (sete metros e cinqüenta 
centímetros), ou do 3º (terceiro) pavimento. 
 
Art. 266. É permitida a instalação de toldos para a proteção de esquadrias, com 
projeção máxima de 1 m (um metro), desde que estejam dentro dos limites do lote. 
 
Parágrafo único. Aos toldos situados no alinhamento do lote, observar-se-á ao 
disposto nesta Lei. 
 

SEÇÃO II 
Do Uso Residencial 2 (UR-2) 

 
Art. 267. Considera-se o Uso Residencial 2 (UR-2) quando na gleba ou no lote forem 
implantadas 2 (duas) unidades residenciais unifamiliares. 
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Art. 268. Admite-se o enquadramento no uso UR-2: 
 
I – casas geminadas; 
II – casas sobrepostas; 
III – duas unidades edificadas no mesmo lote. 
 
Art. 269. Para a implantação do uso UR-2 observar-se-ão as mesmas regras do uso 
UR-1. 
 

SEÇÃO III 
Do Uso Residencial 3 (UR-3) 

 
Art. 270. Considera-se Uso Residencial 3 (UR-3) quando na gleba ou lote for 
implantada uma vila, segundo as características que lhe são aplicáveis. 
 
Art. 271. A vila é constituída por unidades residenciais unifamiliares isoladas, 
geminadas ou sobrepostas, nas Zonas Urbanas prevista nesta Lei. 
 
Parágrafo único. As vilas atenderão aos seguintes parâmetros: 
 

I – conterão, no máximo, 20 (vinte) unidades residenciais; 
II – serão implantadas em lotes com área mínima de 250 m² (duzentos e cinqüenta 
metros quadrados); 
III – cada unidade autônoma terá área mínima de 25 m² (vinte e cinco metros 
quadrados); 
IV – respeitarão a taxa de ocupação máxima do terreno de 70% (setenta por cento); 
V – obedecerão aos recuos mínimos para o Uso Residencial 1 (UR-1) nas Zonas 
Urbanas ou Corredores Urbanos em que se situem, nos termos desta Lei; 
VI – os acessos terão largura mínima de 3 m (três metros) e serão destinados 
exclusivamente ao trânsito de pedestres; 
VII – cada unidade autônoma será dotada, no mínimo, dos seguintes 
compartimentos: 
 

a) sala; 
b) quarto; 
c) banheiro; 
d) cozinha. 
VIII – possuirão local comum para recolhimento do lixo de todas as unidades 
residenciais, com acesso ao nível da rua; 
IX – possuirão solução própria de esgotamento sanitário, quando houver 
impossibilidade de ligação às redes coletoras públicas; 
X – reservarão, a partir de 10 (dez) unidades, vagas de estacionamento para 30% 
(trinta por cento) daquelas. 
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SEÇÃO IV 
Do Uso Residencial 4 (UR-4) 

 
Art. 272. Considera-se Uso Residencial 4 (UR-4) quando na gleba ou no lote forem 
implantadas 3 (três) ou mais unidades residenciais de uso UR-1, e/ou 2 (duas) ou 
mais unidades de uso UR-5. 
 
Art. 273. O Uso Residencial 4 (UR-4) só poderá ser implantado nos seguintes casos: 
 
I – em glebas ou terrenos com área igual ou inferior a 1 ha (um hectare); 
II – em glebas com área superior a 1 ha (um hectare), desde que sejam confinadas 
por obstáculos físicos. 
 
Art. 274. A implantação de uso UR-4 em glebas ou terrenos com área igual ou 
inferior a 1 ha (um hectare) obedecerá, quanto às vias de acesso para veículos e 
pedestres, aos seguintes parâmetros: 
 
I – largura mínima de 9 m (nove metros) para a pista de rolamento com fluxo de 
veículos em sentido duplo; 
II – acessos de pedestres independentes com largura mínima de 3,0 m (três metros), 
possibilitando a arborização. 
 
Art. 275. A implantação de uso UR-4 em glebas com área superior a 1 ha (um 
hectare) obedecerá ao disposto sobre a implantação de condomínios urbanísticos. 
 
Art. 276. No uso UR-4 observar-se-ão os seguintes parâmetros edilícios: 
 
I – altura máxima das edificações de acordo com o previsto para a Zona Urbana ou 
Corredor Urbano em que se situa o empreendimento; 
II – o recuo frontal mínimo de cada uma das unidades autônomas, 
independentemente de estar voltada para logradouro público ou via de circulação 
interna, será igual ao previsto para: 
 
a) Uso Residencial 1 (UR-1), quando se tratarem de unidades residenciais 
unifamiliares; 
b) Uso Residencial 5 (UR-5), quando se tratarem de unidades residenciais 
multifamiliares. 
 
III – os recuos laterais e de fundos mínimos entre unidades autônomas do uso UR-1 
atenderão ao cálculo da soma dos recuos laterais e de fundos mínimos exigidos 
para 2 (dois) imóveis contíguos; 
IV – os recuos laterais e de fundos mínimos entre unidades autônomas do uso UR-5 
atenderão ao disposto nesta Lei; 
V – o número de vagas para veículos, para cada unidade autônoma, obedecerá ao 
disposto nesta Lei. 
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Art. 277. Quando se tratarem de unidades residenciais multifamiliares, as 
edificações enquadradas no uso UR-4 seguirão os mesmos parâmetros edilícios 
previstos para o Uso Residencial 5 (UR-5), na falta de disposição legal mais 
específica. 

SEÇÃO V 
Do Uso Residencial 5 (UR-5) 

 
Art. 278. Considera-se Uso Residencial 5 (UR-5) quando na gleba ou lote for 
implantada 1 (uma) edificação multifamiliar com 3 (três) ou mais pavimentos. 
 
Art. 279. As edificações enquadradas no Uso Residencial 5 (UR-5) obedecerão aos 
recuos mínimos frontais, laterais e de fundos, em relação às divisas do lote ou 
terreno, que serão progressivos em função do aumento da altura da edificação. 
 
Art. 280. Nos imóveis situados em Zonas Urbanas e Corredores Urbanos onde se 
admite a verticalização, observar-se-á à seguinte fórmula para o cálculo do recuo 
final permitido: R = Ri + (n – 2) / 2, onde: 
 
I – R é o recuo final permitido para o imóvel em função da altura da edificação; 
II – Ri é o recuo mínimo inicial permitido para o imóvel nos termos desta lei, segundo 
a zona; 
III – n é o número de pavimentos-tipo da edificação. 
 
Art. 281. Ainda que da aplicação da fórmula decorram valores menores, os recuos 
não serão inferiores: 
 
I – a 3 m (três metros) de recuo frontal, a partir do alinhamento do lote ou terreno; 
II – a 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros) de recuo de fundos, a partir do 
alinhamento do lote ou terreno; 
III – a 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros) do recuo lateral, a partir do 
alinhamento do lote. 
 
Art. 282. Nos lotes ou terrenos com mais de uma testada, a cada testada 
corresponderá um recuo frontal. 
 
§ 1º. Nos lotes ou terrenos de esquina, os afastamentos frontais serão determinados 
utilizando-se os recuos iniciais de 2 m (dois metros). 
§ 2º. Nos terrenos com 03 (três) ou mais frentes (cabeça de quadra), o recuo divisor 
com a propriedade vizinha será tratado como recuo lateral. 
 
Art. 283. Será considerado subsolo o pavimento cuja laje de cobertura não 
ultrapasse 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) em relação ao nível do meio-fio. 
Parágrafo Único. O subsolo, quando utilizado apenas para garagem, centrais 
elétricas, de ar refrigerado, depósitos, subestação, casa de gerador, escaninhos 
e/ou reservatórios, não será computado como pavimento, para efeito dos 
afastamentos. 
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Art. 284. Considera-se mezanino um piso intermediário com pé-direito mínimo de 2,8 
m (dois metros e oitenta centímetros) para uso comum da edificação. 
 
Art. 285. Admite-se a construção de um pavimento-cobertura não computado como 
pavimento para efeito do afastamento, desde que: 
 
I – seja utilizado como casa de máquinas, caixa d’água, central de ar refrigerado, 
central de aquecimento, caixa de escada ou poços de elevador, sendo obrigatório, 
em qualquer caso, que o acesso ao pavimento-cobertura se dê pela área comum; 
II – corresponda a uma área máxima de 30% (trinta por cento) da lâmina do 
pavimento; 
III – o percentual remanescente da área de cobertura, de que trata o inciso II deste 
artigo, possa ser utilizado como terraços ou equipamentos de lazer, descobertos, 
desde que de uso comum da edificação. 
 
Parágrafo único. A casa de máquinas, caixa d’água, central de ar refrigerado e 
central de aquecimento poderão ultrapassar a laje de cobertura, desde que tenham 
estes elementos incluído na altura máxima, estabelecida para zona da cidade em 
que a edificação estiver inserida. 
 
Art. 286. As projeções de jardineiras, brises e elementos decorativos poderão 
ocorrer sobre os recuos, sem necessidade de compensação, observados os recuos 
mínimos da edificação. 
 
§ 1º. As projeções previstas no caput deste artigo limitar-se-ão a avanços de, no 
máximo, 1 m (um metro) de profundidade, e altura de 1,6 m (um metro e sessenta 
centímetros). 
§ 2º. É vedada a utilização, como área privativa, dos espaços projetados como 
elementos de fachada.  
 
Art. 287. Os afastamentos entre edificações do uso UR-5 na mesma gleba seguirão 
os seguintes parâmetros: 
 
I – para edificações até 4 (quatro) pavimentos, inclusive o térreo: 
 
a) 5 m (cinco metros), no caso de haver aberturas em ambas as edificações; 
b) 4 m (quatro metros), no caso de haver aberturas em, pelo menos, uma das 
edificações; 
c) 3 m (três metros), no caso de haver aberturas em, pelo menos, uma das 
edificações, apenas para iluminação de banheiros, ou no caso de não haver 
aberturas em nenhuma delas. 
 
II – para edificações acima de 5 (cinco) pavimentos, inclusive o térreo, haverá um 
afastamento de 8 (oito) metros entre as edificações; 
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Parágrafo único. No caso de aberturas desencontradas, o afastamento mínimo 
previsto na alínea “a”, do inciso I, deste artigo, será medido de forma oblíqua entre 
os pontos mais próximos das aberturas, não podendo as edificações distarem 
menos de 4 m (quatro metros) entre si, como previsto na alínea “b”, do inciso I, deste 
artigo. 
 
Art. 288. As circulações de uso comum terão largura mínima de 1,5 m (um metro e 
cinqüenta centímetros) e pé direito mínimo 2,8 m (dois metros e oitenta centímetros). 
 
Art. 289. Nas áreas comuns de circulação, nas áreas de ingresso à edificação e 
naquelas onde se tem acesso às unidades autônomas, os vãos das portas terão 
largura livre mínima de 0,8 m (oitenta centímetros), altura mínima de 2,1 m (dois 
metros e dez centímetros), permitindo abertura mínima de 90° (noventa graus). 
 
Art. 290. A circulação vertical nas edificações de uso UR-5 obedecerá ao disposto 
nesta Lei. 
 
Art. 291. A circulação horizontal nas edificações de uso UR-5 obedecerá ao 
seguinte: 
 
I – o hall de acesso à edificação deverá ter 10 m² (dez metros quadrados) de área 
mínima, respeitando a largura mínima de 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros); 
II – o hall do pavimento deverá ter largura mínima de 1,5 m (um metro e cinqüenta 
centímetros), respeitando a largura mínima para a área de abertura dos elevadores 
de 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros); 
III – o hall de elevadores terá área mínima de 2,4 m² (dois metros e quarenta 
centímetros quadrados), sendo a menor dimensão de 1,5 m (um metro e cinqüenta 
centímetros), inclusive no subsolo; 
IV – a ventilação e iluminação dos halls deverão estar asseguradas de forma natural, 
sendo permitida: 
 
a) a iluminação zenital e/ou a utilização de seteiras ou bandeiras; 
b) a ventilação zenital e a indireta por meio de dutos horizontais e/ou poços; 
 
V – em edificações que disponham de elevador, é facultativa a opção entre a 
execução de rampas para o acesso de pessoas com necessidades especiais, com 
inclinação atendendo às normas estabelecidas pela ABNT, ou a instalação que 
possa prever a implantação de equipamentos que sirvam para tal fim; 
VI – as rampas para o acesso de pessoas com necessidades especiais poderão ser 
substituídas por instalações que possam prever a implantação de elevadores ou 
meios mecânicos especiais destinados ao transporte dessas pessoas, desde que 
permita o acesso da calçada a um dos níveis atendidos pelo elevador. 
 
Art. 292. As rampas para acesso de veículos terão inclinação máxima de 25% (vinte 
e cinco por cento) e passagem livre com altura mínima de 2,2m (dois metros e vinte 
centímetros), em toda a sua extensão. 
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Art. 293. As vagas de estacionamento terão dimensões mínimas de 5 m (cinco 
metros) de comprimento por 2,3 m (dois metros e trinta centímetros) de largura. 
 
Art. 294. É permitida a construção de guarita no recuo frontal da edificação, com 
área máxima de 8 m² (oito metros quadrados), podendo conter banheiro. 
 
Parágrafo único. Existindo acessos distintos permitir-se-á a construção de mais de 
uma guarita. 
 
Art. 295. É permitida a construção de coberta, no recuo frontal da edificação, para 
acesso de pedestres, com largura máxima de 2 m (dois metros).  
 
Art. 296. É obrigatória: 
 
II – a instalação de medidores individuais de consumo de água, para cada uma das 
unidades autônomas. 
 
Parágrafo único. As instalações referidas no caput deste artigo não terão sua área 
computada para o cálculo da Taxa de Ocupação (TO) da edificação, podendo ser 
localizada nos recuos. 
 
Art. 297. É obrigatória a existência de local destinado para acondicionamento de lixo, 
não sendo sua área computada para o cálculo da Taxa de Ocupação (TO) da 
edificação, podendo situar-se nos recuos, atendendo às exigências da Vigilância 
Sanitária Municipal. 
 
Parágrafo único. É permitida a utilização de caixas móveis do tipo container para 
acondicionamento de lixo dentro dos limites do lote. 
 

CAPITULO II 
DO USO NÃO RESIDENCIAL 

 
SEÇÃO I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 298. As edificações de uso não residencial observarão as condições gerais 
pertinentes às edificações, bem como às demais estabelecidas nas seções deste 
capítulo. 
 
Art. 299. Toda edificação de uso não residencial obedecerá às seguintes condições: 
 
I – as edificações horizontais, com até 2 (dois) pavimentos, seguirão os mesmos 
parâmetros urbanísticos estabelecidos para o Uso Residencial 1 (UR-1), salvo as 
restrições específicas previstas no zoneamento; 
II – as edificações verticais, acima do segundo pavimento, com relação aos recuos, 
seguirão os mesmos parâmetros urbanísticos estabelecidos para o Uso Residencial 
5 (UR-5); 
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Art. 300. As instalações elétricas, hidráulicas, telefônicas, de gás canalizado, de 
refrigeração, entre outras, nas edificações, deverão obedecer às exigências da 
ABNT e avaliadas e inspecionadas pelas concessionárias prestadoras dos 
respectivos serviços públicos. 
 
Art. 301. Toda edificação de uso não residencial possuirá instalações sanitárias, de 
modo a atender as necessidades de seus ocupantes e usuários. 
 
Parágrafo Único - As instalações sanitárias serão dimensionadas de forma a permitir 
o acesso e utilização por parte de pessoas portadoras de necessidades especiais ou 
com mobilidade reduzida, observadas as normas técnicas específicas. 
 
Art. 302. Os banheiros de uso público ou coletivo, com agrupamentos de bacias 
sanitárias, conterão: 
 
I – divisórias com altura mínima de 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) 
separando os boxes; 
II – acesso aos boxes garantido por circulação com largura não inferior a 1,2 m (um 
metro e vinte centímetros); 
III – no mínimo 1 (um) boxe adaptado ao uso por pessoas portadoras de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, de acordo com as disposições 
previstas na respectiva norma técnica brasileira. 
 
Art. 303. Nos compartimentos destinados às atividades que, por sua natureza, não 
possam ter aberturas para o exterior, serão admitidas iluminação e ventilação 
artificiais, desde que dimensionadas de acordo com as normas técnicas brasileiras. 
 
Art. 304. Os vãos de acesso à edificação, às unidades autônomas e aos 
compartimentos de permanência prolongada, assim como aos situados nas áreas 
comuns de circulação, terão: 
 
I – largura mínima de 0,8 m (oitenta centímetros); 
II – altura mínima de 2,1 m (dois metros e dez centímetros); 
III – capacidade de abertura mínima de 90° (noventa graus). 
 
Art. 305. É obrigatória a interligação de cada unidade autônoma da edificação a uma 
circulação de acesso e a, pelo menos, uma escada que atenda as normas de 
segurança contra incêndio, conforme controle exercido pelo Corpo de Bombeiros e 
aos parâmetros para escadas de uso comum previstos nesta Lei. 
 
Art. 306. As circulações de uso comum terão largura mínima: 
 
I – de 1,2 m (um metro e vinte centímetros), para comprimentos de até 15 m (quinze 
metros); 
II – 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros), para comprimentos superiores. 
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Art. 307. É obrigatória a existência de hall na(s) saída(s) do(s) elevador(es) e da(s) 
escada(s). 
 
Art. 308. Os halls dos elevadores e de escadas da edificação, seja do pavimento ou 
de entrada, terão área mínima de 3 m² (três metros quadrados), sendo a menor 
dimensão de 1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros). 
 
Parágrafo único. A ventilação e iluminação dos halls deverão estar asseguradas de 
forma natural, sendo permitida: 
 
a) a iluminação zenital e/ou a utilização de seteiras ou bandeiras; 
b) a ventilação zenital e a indireta por meio de dutos horizontais e/ou poços; 
 
Art. 309. As edificações de edifícios-garagem atenderão aos seguintes requisitos: 
 
I – a construção no subsolo exclusiva para garagens poderá ocupar a totalidade da 
área do terreno, salvo a parte abrangida pelo recuo frontal, quando obrigatório; 
II – quando as vagas forem cobertas, deverão dispor de ventilação permanente 
garantida por aberturas, pelo menos em duas paredes opostas ou nos tetos junto a 
estas paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 0,6 m2 (sessenta 
centímetros quadrados) de abertura para cada metro cúbico de volume total do 
compartimento; 
III – a ventilação natural poderá ser suplementada por meios mecânicos, com a 
capacidade mínima estabelecida pelas normas da ABNT; 
IV – não ter ligação direta com dormitórios. 
 
Art. 310. Nas áreas destinadas a estacionamentos em edifícios-garagem, as faixas 
de acesso de veículos deverão ser sinalizadas com indicações de fluxo e apresentar 
dimensões mínimas, para cada sentido de tráfego, de: 
 
I – 2,75 m (dois metros e setenta e cinco centímetros) de largura e 2,2 m (dois 
metros e vinte centímetros) de altura livre de passagem, quando destinadas à 
circulação de automóveis e utilitários; 
II – 3,5 m (três metros e cinqüenta centímetros) de largura e de altura livre de 
passagem, quando destinadas à circulação de caminhões e ônibus. 
 
§ 1º. Havendo a guarda de mais de 30 (trinta) veículos, o estabelecimento deverá 
dispor de binários para circulação. 
§ 2º. O binário de que trata o parágrafo anterior poderá ser substituído por uma via 
com o dobro da largura daquela prevista nos incisos I e II do caput deste artigo. 
 
Art. 311. Nos estacionamentos, as faixas de circulação para acomodação de 
veículos deverão apresentar as seguintes dimensões mínimas: 
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I – 5,5 m (cinco metros e cinqüenta centímetros), para acomodação de automóveis e 
utilitários, a 90° (noventa graus); 
II – 4,5 m (quatro metros e cinqüenta centímetros), para acomodação de automóveis 
e utilitários, a 45° (quarenta e cinco graus); 
III – 12 m (doze metros), para acomodação de caminhões leves e ônibus, a 90° 
(noventa graus); 
IV – 11 m (onze metros), para acomodação de caminhões leves e ônibus, a 45° 
(quarenta e cinco graus). 
 
Parágrafo único. No caso de acomodação de veículos a 45° (quarenta e cinco 
graus), a circulação se dará em um único sentido. 
 
Art. 312. Nos estacionamentos, as faixas de circulação de veículos, quando em 
curva, deverão ter sua largura aumentada em função do raio interno e da declividade 
tomada no desenvolvimento interno da curva.  
 
Parágrafo único. Haverá compatibilidade entre a largura normal da faixa de 
circulação de veículos e a largura aumentada, necessária ao desenvolvimento da 
curva. 
 
Art. 313. Quando a faixa de circulação de veículos for comum a automóveis, 
utilitários e caminhões, prevalecerão os parâmetros para os veículos de maiores 
dimensões. 
 
Art. 314. Os estacionamentos e rampas obedecerão ao disposto no nesta Lei. 
 
Art. 315. As centrais de gás liquefeito de petróleo (GLP), nos prédios com 
destinação não residencial, situar-se-ão no pavimento térreo, externamente à 
projeção da lâmina dos pavimentos, em local protegido do trânsito de veículos e 
pedestres e de fácil acesso em casos de emergência. 
 
§ 1º. Consideram-se centrais de GLP todas as instalações devidamente delimitadas 
que contenham os recipientes transportáveis ou estacionários e acessórios 
destinados ao armazenamento do produto para consumo da edificação. 
§ 2º. As centrais de GLP conterão exclusivamente os equipamentos e acessórios 
necessários ao seu funcionamento. 
§ 3º. Nos casos de ocupação total do terreno, admitir-se-á instalação de central de 
GLP no interior da edificação, desde que, concomitantemente: 
 
I – esteja exclusivamente situada no pavimento térreo; 
 

II – apresente boas condições de ventilação e exaustão dos gases; 
 

III – não comprometa a estrutura da edificação em caso de sinistro. 
 
§ 4º. Os projetos de centrais de GLP obedecerão às normas técnicas e de 
segurança contra incêndio determinadas pela ABNT e Corpo de Bombeiros, bem 
como às demais exigências determinadas em legislação específica. 
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Art. 316. É obrigatória a existência de local destinado ao acondicionamento do lixo 
produzido na edificação, podendo situar-se nos seus recuos, devendo atender às 
exigências da Vigilância Sanitária Municipal. 
 
Art. 317. Para o controle da qualidade de vida da população, dependerá de 
aprovação pelo órgão ambiental competente a implantação de edificações, em 
quaisquer usos, que produzam: 
 
I – resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, potencialmente poluidores; 
II – agentes químicos e/ou biológicos; 
III – poluição sonora. 
 
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, conforme o interesse público da 
matéria, poderá estabelecer, mediante Decreto, regulamentação suplementar às 
exigências estabelecidas nesta Lei para a implantação de usos não residenciais, 
segundo as exigências de segurança, salubridade e proteção da população e do 
meio ambiente. 
 

SEÇÃO II 
Do Uso Comercial e de Serviço 

 
Art. 318. As edificações de usos comercial e de serviços observarão as condições 
definidas na Seção anterior, no que lhes for aplicável. 
 

SEÇÃO III 
Do Uso Misto 

 
Art. 319. É permitida a existência concomitante de unidades residenciais e não 
residenciais, no mesmo edifício, obedecidas às condições estabelecidas para as 
edificações unifamiliares, multifamiliares, comerciais e de serviços, no que lhes 
forem aplicáveis, e observado o seguinte: 
 
I – é permitida a implantação de edificações contemplando duas seções distintas de 
pavimentos, nas quais, na primeira seção, admitir-se-á o uso comercial e/ou de 
serviços a partir do térreo, e, a partir da segunda seção, o uso exclusivamente 
residencial, até a cobertura; 
II – os acessos e as circulações horizontais e verticais das seções dos usos 
residencial e não residencial serão independentes.  
III – é vedada a alternância sucessiva de usos residenciais e não residenciais nos 
pavimentos da edificação. 
 
Art. 320. São usos vedados para compartilhamento com o uso residencial aqueles 
que: 
 
I – impliquem risco ou dano potencial à saúde ou integridade física dos residentes na 
edificação, ou à própria estrutura física do prédio; 
II – os que causem desconforto ambiental. 
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SEÇÃO IV 
Do Uso Industrial 

 
Art. 321. As edificações de uso industrial observarão as condições gerais pertinentes 
às edificações, bem como as demais estabelecidas na presente seção. 
 
Art. 322. É vedada a implantação de edificações de uso industrial sem observância 
ao disposto nesta Lei. 
 
Art. 323. O Poder Executivo Municipal poderá estabelecer parcerias com entidades, 
públicas ou privadas, cuja competência se relacione ao desenvolvimento industrial 
do Município, objetivando o cumprimento das disposições previstas no caput deste 
artigo e das normas de caráter regulamentar que dela decorram. 
 

SEÇÃO V 
Dos Serviços de Educação 

 
Art. 324. As edificações destinadas à prestação de serviços de educação, quer 
públicas ou particulares, atenderão às disposições desta Lei e as normas 
específicas estabelecidas na legislação pertinente. 
 
§ 1º. Consideram-se edificações sujeitas ao disposto nesta Seção: 
 
I – creches; 
II – instituições especiais de ensino para pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 
III – jardins de infância e maternais; 
IV – pré-escolas; 
V – escolas para ensino fundamental e/ou médio; 
VI – escolas técnicas e/ou centros de formação profissional; 
VII – escolas de idiomas, práticas desportivas e música; 
VIII – cursos pré-vestibulares; 
IX – faculdades e campus universitários; 
X – escolas militares; 
XI – centros de preparação para concursos; 
XII – centros de estudos e aperfeiçoamento profissional de qualquer natureza. 
 
§ 2º. Consideram-se equiparados a instituições de ensino os orfanatos nos quais 
seja exercida atividade escolar. 
 
Art. 325. As edificações destinadas à prestação de serviços de educação 
obedecerão aos seguintes padrões: 
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I – a taxa de ocupação máxima é de 70% (setenta por cento); 
II – as salas de aula terão: 
a) pé-direito mínimo de 2,80 (dois metros e oitenta centímetros); 
b) área mínima de 40 m² (quarenta metros quadrados), salvo exigências mais 
restritivas dos órgão competentes; 
III – terão instalações sanitárias: 
a) distintas, para uso pelos alunos e pelo pessoal administrativo e docente; 
b) para pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, 
garantindo-se, no mínimo, uma por sexo em cada pavimento; 
V – os corredores terão largura mínima de 2 m (dois metros), quando principais, e 
1,6 m (um metro e sessenta centímetros) quando secundários, acrescentando-se, 
quando houver armários ao longo dos corredores, 0,5 m (cinqüenta centímetros) à 
sua largura; 
V – as escadas serão construídas em lances retos, observando a largura mínima de 
1,5 m (um metro e cinqüenta centímetros), não distando, em cada pavimento, mais 
de 30 m (trinta metros) do ponto mais afastado por ela servido, devendo seus 
degraus obedecer às seguintes condições: 
a) largura mínima de piso de 0,3 m (trinta centímetros); 
b) altura máxima do espelho de 0,15 m (quinze centímetros); 
c) a cada 16 (dezesseis) degraus haverá um patamar com comprimento mínimo 
igual à largura da escada;  
VI – as rampas não poderão ter declividade superior a 8% (oito por cento), 
aplicando-se, quanto à sua largura e distância ao ponto mais afastado por ele 
servido, o disposto no inciso anterior; 
VII – as edificações com mais de 3 (três) pavimentos disporão de, pelo menos, um 
elevador, obedecendo, quanto às demais exigências, ao disposto nesta Lei; 
VIII – é obrigatória a construção de área coberta para recreio; 
IX – os ambientes de permanência prolongada terão iluminação e ventilação natural. 
 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso I deste artigo, quando a taxa de 
ocupação utilizada for menor ou igual a 50% (cinqüenta por cento), o percentual de 
área de recreação será de, no mínimo, 10% (dez por cento) da área total utilizada, e 
de forma contínua. 
 
Art. 326. As edificações escolares: 
 
I – previstas nos incisos I a V do parágrafo 1º do art. 324 desta Lei, e orfanatos, 
quando inseridos na regra do parágrafo 2° do mesmo artigo, distarão, 
obrigatoriamente, no mínimo, um raio de 100 m (cem metros) de postos de 
abastecimento e serviços de veículos automotores; 
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II – de qualquer natureza, distarão, no mínimo, um raio de 500 m (quinhentos 
metros) de todo e qualquer estabelecimento que armazene ou processe produtos 
químicos tóxicos, explosivos ou inflamáveis, ou que seja capaz de causar poluição 
ambiental. 
 
§ 1º. A distância estabelecida neste artigo será medida a partir dos limites mais 
próximos entre os estabelecimentos propostos. 
§ 2º. As restrições constantes deste artigo aplicam-se reciprocamente para a 
instalação dos empreendimentos. 
 

SEÇÃO VI 
Dos Hospitais e Congêneres 

 
Art. 327. As edificações destinadas a hospitais e congêneres, além de observarem 
as disposições relativas às edificações em geral, deverão subordinar-se às normas 
específicas estabelecidas na legislação federal, estadual e municipal aplicáveis para 
a atividade a que se propõem. 
 
§ 1º. Os hospitais, sanatórios e asilos distarão, no mínimo: 
 
I – um raio de 100 m (cem metros) de postos de abastecimento e serviços para 
veículos; 
II – um raio de 300 m (trezentos metros) de usos que produzam poluição sonora; 
III – um raio de 500 m (quinhentos metros) de todo e qualquer estabelecimento que 
armazene ou processe produtos químicos tóxicos, explosivos ou inflamáveis, ou que 
seja capaz de causar poluição atmosférica. 
 
§ 2º. A distância estabelecida neste artigo será medida a partir dos limites mais 
próximos entre os estabelecimentos propostos. 
 
§ 3º. Para fins da aplicação das restrições estabelecidas neste artigo, consideram-se 
equiparados a hospitais quaisquer estabelecimentos de saúde com internação, 
contendo mais de 10 (dez) leitos. 
 
Art. 328. Para a análise e aprovação dos projetos de edificações de hospitais e 
congêneres, aplicar-se-ão, sem prejuízo de outras exigências legais, as normas 
estabelecidas pela ABNT, Corpo de Bombeiros e órgão municipal de saúde. 
 

SEÇÃO VII 
Dos Hotéis e Similares 

 
Art. 329. A implantação de edificações destinadas a empreendimentos hoteleiros, 
sob qualquer de suas espécies, no município de Brumado, observará às disposições 
desta Lei, mais as seguintes regras: 
I – a taxa de permeabilidade obedecerá ao disposto nesta Lei; 
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II – a de Taxa de Ocupação máxima no pilotis é de 70% (setenta por cento); 
III – não será computado o pavimento pilotis, para efeito de afastamentos, desde 
que seu pé direito não seja superior a 6 m (seis metros).  
IV – os recuos frontais mínimos serão de 5 m (cinco metros), e os laterais e de 
fundos de 3 m (três metros); 
V – a partir do segundo pavimento, ou da altura de 6 m (seis metros) da edificação, 
os afastamentos obedecerão aos recuos estabelecidos para o uso UR-5; 
VI – será reservada, no mínimo, uma vaga de estacionamento para cada 6 (seis) 
unidades de ocupação, salvo se o estabelecimento possuir centro de convenções 
com capacidade acima de 250 (duzentos e cinqüenta) lugares, sendo exigida nesse 
caso uma vaga para cada 4 (quatro) unidades de ocupação. 
VII – serão exigidas 5 (cinco) vagas de estacionamento externo, sendo uma delas 
para transporte coletivo de grande porte. 
 
Parágrafo único. Para os hotéis e similares com área de construção inferior a 500 
m2 (quinhentos metros quadrados), aplicar-se-ão os parâmetros edilícios para uso 
não residencial.  

 
SEÇÃO VIII 

Das Edificações e Locais para Reunião de Público 
 
Art. 330. As edificações ou locais destinados à reunião de público, como cinemas, 
teatros, templos religiosos, centros de convenções, estádios, salões de eventos, 
casas de espetáculos e similares, observarão às seguintes exigências: 
 
I – todas as portas de circulação interna de público deverão abrir nas 2 (duas) 
direções e as portas utilizadas exclusivamente para saída do público abrirão para 
fora do recinto, para facilitar o escape do fluxo de pessoas; 
II – as portas de saída e guichês de bilheterias serão afastados, no mínimo, 3 m 
(três metros) do alinhamento do logradouro público; 
III – os banheiros serão exclusivos para os usuários, separados por sexo e em 
condições de atender às necessidades das pessoas portadoras de necessidades 
especiais ou com mobilidade reduzida; 
IV – deverão possuir vestiários exclusivos para os empregados, separados por sexo; 
V – o local de espera será independente das circulações; 
VI – a largura mínima dos vãos de acesso será de 1,5 m (um metro e cinqüenta 
centímetros) e o pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). 
 
Art. 331. As edificações para reunião de público com capacidade superior a 100 
(cem) espectadores deverão dispor de acomodações especiais para portadores de 
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida na proporção de, no mínimo, 
3% (três por cento) da lotação total, bem como condições de acesso e circulação, de 
acordo com as disposições das normas técnicas brasileiras específicas. 
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Art. 332. Além das exigências previstas nesta Lei, as escadas de uso comum em 
locais ou edificações de reunião de público, deverão obedecer aos seguintes 
requisitos: 
 
I – ser dotadas de corrimão contínuo, em ambos os lados; 
II – ter o patamar de acesso ao pavimento no mesmo nível do piso da circulação; 
III – dispor de iluminação e ventilação que possibilite a circulação com segurança; 
IV – possuir corrimão intermediário, quando a largura for igual ou superior a 2,4 m 
(dois metros e quarenta centímetros), garantindo a largura mínima de 1,2 (um metro 
e vinte centímetros) para cada lance. 
 

SEÇÃO IX 
Dos Postos de Abastecimentos e Serviços de Veículos 

 
Art. 333. Sem prejuízo das demais exigências previstas nesta Lei, a instalação de 
postos de abastecimento de combustíveis e serviços em veículos automotores 
somente é permitida em Zonas Comerciais e Corredores Urbanos Comerciais. 
 
§ 1º. Na aplicação da restrição estabelecida no caput deste artigo, respeitar-se-á o 
direito adquirido pelos estabelecimentos já instalados quando da publicação desta 
Lei. 
§ 2º. Na instalação dos empreendimentos de que trata esta Seção, os interessados 
observarão as exigências dos órgãos reguladores do exercício da atividade e órgão 
ambientais competentes. 
§ 3º. É permitido, na área do posto revendedor de combustíveis para veículos 
automotores, o desempenho de outras atividades comerciais e prestação de 
serviços correlatos com a atividade fim ou destinados à comodidade dos seus 
clientes, na forma da legislação municipal. 
 
Art. 334. As edificações destinadas aos postos de abastecimento e serviços de 
veículos, além de obedecerem às disposições relativas às edificações em geral, 
obedecerão aos seguintes parâmetros: 
 
I – a área mínima do terreno ou lote para sua implantação será de 900 m2 
novecentos metros quadrados); 
II – quaisquer aparelhos ou equipamentos, tais como as bombas abastecedoras, 
conjuntos de testes ou medição, elevadores e valas para a troca de óleo, distarão, 
no mínimo, 5 m (cinco metros) do alinhamento do terreno, bem como de qualquer 
divisa e de qualquer ponto de edificação; 
III – os tanques de combustíveis deverão se situar, pelo menos, a 5 m (cinco metros) 
de distância do alinhamento do terreno ou de qualquer divisa, além de atenderem às 
outras exigências próprias da legislação aplicável; 
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IV – haverá canaletas localizadas no terreno, em toda a extensão do alinhamento, 
destinadas à captação de águas superficiais, convergindo para coletores em número 
suficientes a fim de evitar sua passagem para a via pública; 
V – os tanques de combustíveis deverão dispor de instalações subterrâneas, à prova 
de propagação de fogo e aptas a impedir o contato direto dos combustíveis 
armazenados com o solo; 
VI – possuirão, obrigatoriamente, em toda a frente do lote não utilizada pelos vãos 
de acesso, mureta com 0,5 m (cinqüenta centímetros) de altura; 
VII – terá as indicações das passagens de entrada e saída de veículos, com o 
rebaixamento do meio-fio exclusivamente nesses acessos; 
VIII – a área não edificada e sem ajardinamento será pavimentada; 
IX – haverá instalações e equipamentos especiais para combate a incêndio, 
previamente aprovados de acordo com as normas e especificações do Corpo de 
Bombeiros; 
X – conterão instalações sanitárias destinadas ao público e aos empregados, em 
compartimentos separados por sexo, contendo cada um lavatório, bacia sanitária, 
chuveiro e área mínima de 2,5 m2 (dois vírgula cinquenta metros quadrados). 
XI – conterão caixas decantadoras de sólidos e separadoras de óleos, as quais 
deverão seguir as determinações da ABNT. 
 
§ 1º. As distâncias previstas nos incisos II e III deste artigo serão medidas 
horizontalmente, da face mais próxima da divisa. 
§ 2º. A coleta de óleo lubrificante ou de quaisquer tipos de fluidos veiculares dar-se-á 
por intermédio de equipamentos apropriados, sendo vedado seu lançamento na rede 
de coleta de águas pluviais. 
 
Art. 335. Observado o recuo mínimo obrigatório de 4 m (quatro metros) do 
alinhamento do logradouro, nos estabelecimentos tratados nesta Seção é 
obrigatória: 
 
a) a instalação de aparelho calibrador de ar para pneumáticos. 
b) a ligação ao serviço de abastecimento d’água. 
 
Art. 336. Nas áreas destinadas a lavagem e lubrificação de veículos, observar-se-á  
a obrigatoriedade do compartimento ser isolado, de modo a evitar a propagação: 
 
a) de elementos químicos, fluidos, vapores e odores que provoquem o desconforto 
e/ou poluição ambiental; 
b) de poluição sonora; 
 
Art. 337. Sem prejuízo das demais restrições estabelecidas nesta Lei, os postos de 
abastecimento e serviço de veículos distarão, obrigatoriamente, no mínimo, um raio 
de 100 m (cem metros) de: 
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I – creches; 
II – orfanatos; 
III – instituições especiais de ensino para pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 
IV – jardins de infância e maternais; 
V – pré-escolas; 
VI – escolas para ensino fundamental e/ou médio; 
VII – hospitais, sanatórios, asilos e similares. 
 
Parágrafo único. A distância estabelecida neste artigo deverá ser medida a partir dos 
limites mais próximos entre os estabelecimentos propostos. 
 
Art. 338. A distância mínima entre postos de abastecimento e serviços de veículos 
será de 250 m (duzentos e cinquenta metros) de distância, medido a partir dos 
limites mais próximos entre os estabelecimentos propostos. 
 
Art. 339. É permitida a comercialização de GLP nos estabelecimentos tratados nesta 
Seção, desde que observadas as restrições para o uso específico e satisfeita as 
seguintes condições: 
 
I – não ultrapassar a 40 (quarenta) botijões cheios estocados; 
II – atender às normas técnicas e de segurança previstas para o exercício da 
atividade. 
 

SEÇÃO X 
Dos Serviços de Lavagem e Lubrificação de Veículos 

 
Art. 340. As edificações destinadas a serviços de lavagem e lubrificação de veículos, 
além de observarem as disposições relativas às edificações em geral, inclusive o art. 
333 desta lei, atenderão aos seguintes parâmetros: 
 
I – terão pé-direito mínimo de 4 m (quatro metros) e cobertura; 
II – disporão de laje impermeabilizada revestida de cimento, ladrilho ou material 
similar, e suas paredes serão integralmente revestidas de azulejos ou materiais 
similares; 
III – terão piso do compartimento de lavagem dotado de ralos com capacidade 
suficiente para captação e escoamento das águas servidas; 
IV – disporão de caixa receptora de águas servidas que deverão ser tratadas antes 
de seu lançamento na rede geral. 
 
§ 1º. Nos casos de engenhos automáticos para lavagem de veículos, poderá ser 
dispensada a cobertura, desde que tecnicamente comprovada a ausência de 
dispersão de fluidos e vapores prejudiciais ao meio ambiente, às edificações 
vizinhas e logradouros públicos. 
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§ 2°. Se, quando do funcionamento do engenho de lavagem automática, for 
constatada qualquer interferência no meio ambiente prejudicial às edificações ou 
logradouros públicos vizinhos, dar-se-á a interdição do equipamento até que seja 
definitivamente sanado o problema. 
§ 3°. A área não edificada e sem ajardinamento deverá ser revestida de brita ou 
pavimentada. 
 
Art. 341. A autorização ambiental é condição prévia para o licenciamento da 
construção de edificações destinadas a serviços de lavagem e lubrificação de 
veículos. 

SEÇÃO XI 
Dos Depósitos de Explosivos e Inflamáveis 

 
Art. 342. As edificações destinadas ao armazenamento de produtos químicos, 
tóxicos, inflamáveis e/ou explosivos, nos estados sólido, líquido e gasoso, bem como 
suas canalizações e equipamentos, além de observar as disposições previstas nesta 
Lei, deverão atender a legislação federal, estadual e municipal aplicáveis, as normas 
técnicas brasileiras específicas, as normas de segurança contra incêndios, conforme 
controle exercido pelo Corpo de Bombeiros, obedecendo, ainda, às seguintes 
exigências: 
 
I – distância mínima de 500 m (quinhentos metros) entre dois ou mais 
estabelecimentos do mesmo uso;  
II – recuos mínimos frontais, contados a partir das divisas do lote ou terreno: 
 
a) 5 m (cinco metros), quando os procedimentos de carga e descarga ocorrerem 
internamente na edificação ou em outras áreas disponíveis dentro do lote ou terreno; 
b) 20 m (vinte metros), quando os procedimentos de carga e descarga ocorrerem em 
pátio no recuo frontal do imóvel; 
 
III – recuos mínimos laterais e de fundos de 3 m (três metros). 
IV – construção de muro de alvenaria com altura mínima de 3 m (três metros), 
isolando-os das propriedades vizinhas e do logradouro público; 
V – garantia da segurança e integridade do entorno através da proteção adequada 
contra vazamentos, incêndios, descargas atmosféricas, emanação de gases e/ou 
vapores nocivos, odores e temperaturas extremas, em função do tipo de produto 
armazenado. 
 
§ 1º. Prevalecerão sobre os recuos mínimos estabelecidos neste artigo eventuais 
exigências mais restritivas estabelecidas por normas técnicas de segurança. 
§ 2º. É vedado o procedimento de carga e descarga sobre o logradouro público. 
 
Art. 343. A autorização ambiental é condição prévia para o licenciamento da 
construção de edificações destinadas ao uso tratado nesta Seção. 
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Art. 344. Do projeto apresentado para aprovação ao órgão municipal de controle 
urbano constará o tipo de produto químico, tóxico, inflamável e/ou explosivo a ser 
produzido ou operado e a posição dos tanques ou recipientes de armazenamento 
com suas respectivas dimensões. 
 
Art. 345. Todo estabelecimento que armazene ou processe produtos químicos, 
tóxicos, inflamáveis e/ou explosivos, ou que seja capaz de causar poluição 
ambiental, distará, no mínimo, um raio de 500 m (quinhentos metros) do perímetro 
urbano do município, definido em Lei. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se da vedação estabelecida no caput deste artigo os 
depósitos de gás liquefeito de petróleo e os postos de abastecimento de veículos 
automotores, os quais obedecerão aos parâmetros próprios estabelecidos nesta Lei. 
 

SEÇÃO XII 
Do Gás Liquefeito de Petróleo 

 
Art. 346. As edificações ou locais destinados a armazenamento de gás liquefeito de 
petróleo – GLP, a granel ou em botijões, como também seu envasamento, além de 
observarem as disposições previstas nesta Lei, obedecerão as previsões mínimas 
de segurança relativas: 
 
I – às instalações de armazenamento de recipientes transportáveis, estabelecidas 
pelo órgão regulador federal; 
II – às normas de segurança contra incêndios, estabelecidas pelo Corpo de 
Bombeiros; 
III – às outras normas estabelecidas pelo Poder Público competente. 
 
Art. 347. Considera-se sistema de abastecimento à granel aquele destinado ao 
transvasamento de GLP à granel, contido em um veículo abastecedor, para os 
recipientes estacionários localizados em uma central de GLP. 
 
Art. 348. Consideram-se botijões os recipientes transportáveis de GLP com formato, 
dimensões e demais características estabelecidas pelas normas técnicas 
específicas. 
 
Art. 349. Para os fins desta Lei, as classes de armazenamento de botijões, segundo 
as restrições que impliquem para a implantação dos empreendimentos conforme as 
exigências de segurança, serão aquelas estabelecidas pelas normas técnicas 
específicas e pelo Corpo de Bombeiros. 
 
Art. 350. Os estabelecimentos de armazenamento de GLP, seja à granel ou em 
botijões, de qualquer classe, não poderão distar menos do que 500 m (quinhentos 
metros) um do outro. 
 
Parágrafo único. A distância estabelecida no caput deste artigo será medida a partir 
dos limites mais próximos entre os estabelecimentos propostos. 
 
Art. 351. As centrais de GLP nas edificações obedecerão ao disposto nesta Lei. 
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SEÇÃO XIII 
Dos Cemitérios 

 
Art. 352. Para a implantação de cemitérios em terrenos e glebas serão observadas 
as seguintes condições: 
 
I – localizar-se-ão em pontos elevados de forma a assegurar que, em caso de 
enchentes, as águas não venham a alcançar o fundo das sepulturas; 
II – possuirão, no mínimo, 1.000 (um mil) sepulturas; 
III – estarão separados das propriedades adjacentes por vias com largura não 
inferior ao mínimo estabelecido nesta Lei; 
IV – é obrigatório o licenciamento ambiental. 
 
Parágrafo único. Quando a largura da via adjacente ao terreno ou gleba onde será 
implantado o cemitério for inferior à largura mínima de vias definidas nesta Lei, 
deverá ser reservada uma faixa que a complemente, a ser incorporada ao 
logradouro sem qualquer ônus para o município. 
 
Art. 353. O projeto de cemitério urbano conterá: 
 
I – sistema viário interno com vias dotadas da largura mínima de 6 m (seis metros); 
II – instalações próprias destinadas a velórios, ossários e administração. 
 
Parágrafo único. Aprovado e executado o empreendimento, as vias integrantes do 
sistema viário interno não poderão ter sua destinação alterada, senão mediante 
prévia e expressa anuência do órgão municipal de controle urbano. 
 
Art. 354. É permitida a instalação de equipamentos de cremação, segundo as 
normas estabelecidas pelo órgão municipal ambiental. 
 

SEÇÃO XIV 
Das Instalações Especiais 

 
Art. 355. Consideram-se instalações especiais: 
 
I – as estações de radiocomunicação e telecomunicação definidas como o conjunto 
de equipamentos, aparelhos, acessórios, dispositivos e demais meios necessários 
para comunicação à distância, bem como as instalações que os abrigam e 
complementam, associados às estruturas de sustentação, qualquer que seja a 
natureza da tecnologia utilizada; 
II – as torres de estrutura complexa (metálica ou de concreto armado) para 
transmissão de energia elétrica em alta tensão, superior a 69 kV (sessenta e nove 
kilovolts). 
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Art. 356. É vedada a implantação das instalações especiais, previstas no inciso I do 
artigo anterior, nos seguintes locais: 
 
I – Zonas de Proteção Ambiental; 
II – praças, canteiros centrais e vias públicas; 
III – edificações para reunião de público, especialmente: 
 
a) centros comunitários; 
b) centros culturais; 
c) escolas; 
d) hospitais; 
e) museus e teatros; 
f) parques urbanos. 
 
IV – Zona Preferencialmente Residencial 1 (ZPR-1). 
 
Art. 357. A implantação das instalações especiais previstas no inciso I do art. 421 
desta Lei, salvo exigências mais restritivas estabelecidas em normas técnicas 
específicas, é vedada em distância inferior a 30 m (trinta metros) de hospitais, 
clínicas, casas de saúde, centros de saúde e assemelhados; 
 
Art. 358. A superveniência de normas técnicas mais restritivas, para a implantação 
das instalações especiais previstas nesta Seção, terá aplicação imediata sobre as 
novas instalações projetadas e sobre aquelas já existentes, segundo os preceitos da 
nova regulamentação. 
 
Art. 359. É vedada a instalação de torres de transmissão de alta tensão, previstas no 
inciso II, do art. 355 desta Lei, na área urbana de Brumado. 
 
Art. 360. A instalação de torres de transmissão de energia elétrica em alta tensão, 
até o potencial de fornecimento de 69 kV (sessenta e nove kilovolts), sem prejuízo 
de outras exigências técnicas e de segurança: 
 
I – dar-se-á preferencialmente: 
 
a) em praças e canteiros centrais, estes com largura não inferior a 2 m (dois metros); 
b) em áreas de preservação; 
 
II – é vedada sobre edificações ou espaços, públicos ou privados, que provoquem 
aglomeração pública. 
 
Art. 361. Compete à concessionária de energia elétrica, antes de executar a 
implantação ou ampliação da rede de distribuição de energia elétrica na área 
urbana, submeter os projetos com indicação das suas características técnicas e de 
traçado ao órgão municipal de controle urbano, para obtenção do competente alvará 
de licenciamento da obra. 
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TÍTULO III 
DAS LICENÇAS EDILÍCIAS 

 
CAPÍTULO I 

DA ANÁLISE PRÉVIA PARA EDIFICAR 
 
Art. 362. Considera-se análise prévia a consulta formulada pelo interessado para fins 
de estudo do anteprojeto ou projeto apresentado, em etapa preliminar, destinada à 
construção, reforma e/ou ampliação de edificação. 
 
§ 1º. A análise prévia é facultativa, com objetivo de dirimir dúvidas quanto à 
viabilidade do projeto pretendido; 
§ 2º. É facultado ao requerente apresentar o projeto completo para fins de análise 
prévia, possibilitando uma análise mais precisa. 
 
Art. 363. A análise prévia será expedida na forma de parecer técnico, sob 
responsabilidade do servidor que procedeu à análise solicitada, e terá validade pelo 
prazo de 90 (noventa) dias contados da sua expedição. 
 
§ 1º. As conclusões da análise prévia não geram direito adquirido à aprovação do 
projeto analisado, quando constatadas dissonâncias deste com os termos da 
legislação urbanística e edilícia no momento da aprovação do projeto e/ou de 
execução da obra. 
 
§ 2º. No prazo de validade da análise prévia, eventual modificação de entendimento 
quanto à aplicação da legislação edilícia e urbanística não implicará em alteração no 
projeto, salvo quando expressamente comprovada violação direta às normas desta 
Lei. 
 
§ 3º. Em qualquer caso, a responsabilidade pelos termos do projeto compete 
exclusivamente ao profissional diretamente envolvido na sua elaboração. 
 
§ 4º. As correções de pendências do projeto detectadas e informadas pelo parecer 
técnico final somente poderão ser objeto de reanálise mediante novo pedido de 
análise prévia. 
 
Art. 364. A consulta para elaboração da análise prévia será requerida em formulário 
próprio, instruído com os seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – cópia do título de propriedade ou posse do imóvel; 
III – planta(s) baixa(s); 
IV – corte esquemático; 
V – locação e situação com as escalas e cotas numéricas definidas. 
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Parágrafo Único. O órgão competente para a análise poderá exigir a apresentação 
de outras informações, documentos e/ou peças gráficas para complementação da 
análise. 
 
Art. 365. A análise prévia será concluída no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 
do seu ingresso ou da data de juntada de toda a documentação necessária. 
 

CAPÍTULO II 
DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

 
Art. 366. Considera-se alvará de construção a licença edilícia concedida pelo Poder 
Público Municipal ao proprietário ou possuidor, expressando a concordância com os 
termos para a execução do projeto apresentado e aprovado, em consonância com a 
legislação urbanística e edilícia do município. 
 
§ 1º. O alvará de construção poderá ser conferido em razão de obras para nova 
edificação, reforma, ampliação ou demolição. 
 
§ 2º. O pedido de alvará de construção deverá ser feito por meio de formulário 
específico e instruído com os seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – cópia do registro de imóveis que comprove a propriedade do imóvel ou conjunto 
probatório contendo documentos que demonstrem a posse com animus domini e 
cadeia sucessória do imóvel, bem como cadastro no setor imobiliário da prefeitura. 
III – cópia das certidões negativas de débito fiscais do imóvel e do(s) 
responsável(eis) técnico(s), perante a Fazenda Pública Municipal; 
IV – declaração de anuência do proprietário ou possuidor para a execução da obra, 
caso o requerente seja terceiro. 
V– cópia da análise prévia do projeto, se houver; 
VI – 3 (três) jogos de projetos contendo peças gráficas em escala de 1:50 (um para 
cinqüenta) ou 1:100 (um para cem), assinadas pelo empreendedor, proprietário do 
imóvel (quando for o caso) e responsável(eis) técnico(s), devidamente registradas 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho 
regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Bahia, contendo a representação de 
curvas de nível, no desenho, quando houver; 
VII – Os projetos deverão conter: 
a) Planta de situação do imóvel com: 
 

a.1) limites do terreno com suas cotas exatas e posição de meio-fio e 
passeio; 
a.2) orientação do terreno em relação ao norte magnético ou ao norte 
verdadeiro; 
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a.3) delimitação da construção projetada e, se for o caso da já existente 
do terreno, devidamente cotada; 
a.4) indicação do nome do proprietário ou do número da porta das 
edificações ou lotes vizinhos; 

b) Indicação da taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, área do terreno, área 
construída. 

c) Plantas baixas dos diversos pavimentos que deverão designar a função de 
cada compartimento com suas dimensões e área; 

d) Seções ou cortes longitudinais e transversais em número suficiente para a 
perfeita compreensão do projeto; 

e) Planta de elevação das fachadas voltadas para logradouro público; 
f) Cada prancha componente do projeto conterá legenda no canto inferior 

direito, devendo constar obrigatoriamente de: 
 

f.1) Natureza e local da obra; 
f.2) Nome do proprietário; 
f.3) Designação da folha ou prancha e seu número; 
f.4) Escala; 
f.5) Espaço reservado para os carimbos de aprovação da prefeitura, 
acima do carimbo com dimensões mínimas de uma folha A5 (210  
mm por 148mm). 
f.6) Nome do responsável pelo projeto e do responsável pela 
execução da obra. 
 

g)  Esquema hidrossanitário contendo destinação final dos efluentes e 
escoamento das águas pluviais; 

h)  Diagrama do telhado indicando tipo de telha a ser utilizada e inclinação do 
telhado; 

I)   Croqui de localização com pontos de referência suficientes a sua 
identificação. 

VIII – corte longitudinal apresentando passeios e rampas; 
IX – planilha de cálculo de área e memorial descritivo das áreas do 
empreendimento, para edificação de uso UR-5, de acordo com as normas da ABNT; 
X – cálculo de tráfego para dimensionamento do número de elevadores, quando for 
o caso; 
XI – anuência prévia de outros órgãos competentes, sempre que o projeto envolver 
questões pertinentes às suas atribuições; 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVD1ACYUZBYAQ0BL+94E4W

Terça-feira
17 de Dezembro de 2013

87 - Ano I - Nº 272



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DE BRUMADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. Página 87 
 

XII – cópia da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA do 
responsável técnico da obra e/ou cópia da RRT do responsável técnico da obra do 
CAU da Bahia 
 
§ 1º. A depender da dimensão do projeto, ou da necessidade de outras 
especificações, é facultado ao órgão municipal de controle urbano exigir a 
apresentação das peças gráficas indicadas no inciso VI deste artigo em outra escala 
que viabilize a sua análise mais detalhada. 
§ 2º. As peças gráficas apresentadas obedecerão às normas da ABNT. 
 
Art. 367. Nos casos de projetos de edificações de interesse social, assim 
reconhecidos por ato do Poder Executivo Municipal, o órgão municipal de controle 
urbano poderá minimizar algumas das exigências descritas nesta Lei, ou promover, 
de ofício, a substituição e/ou adequação dos documentos relacionados no artigo 
anterior. 
 
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, serão exigidas e 
respeitadas as condições mínimas de habitabilidade, salubridade e segurança dos 
imóveis e edificações. 
 
Art. 368. Para cada projeto aprovado será expedido um alvará de construção 
correspondente. 
 
Art. 369. Do alvará de construção constarão as seguintes informações: 
 
I – o nome do empreendedor; 
II – a identificação do lote ou gleba mencionando o logradouro, o número do lote, a 
quadra, o bairro e o loteamento, quando for o caso; 
III – matrícula fiscal do imóvel no Cadastro Imobiliário do Município; 
IV – descrição do imóvel, com suas dimensões, limites e áreas de construção e 
descoberta; 
V – denominação da edificação para habitações multifamiliares e para os usos 
comercial e de serviços; 
VI – o número do processo administrativo de aprovação do projeto; 
VII – a data de aprovação do projeto; 
VIII – a zona urbana ou corredor urbano em que se situa; 
IX – o uso do imóvel; 
X – a taxa de ocupação da edificação sobre o terreno; 
 
Art. 370. Os projetos aprovados serão vistados em todas as suas cópias pelos 
técnicos responsáveis por sua análise e aprovação final, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos. 
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Art. 371. Concluída a aprovação técnica do projeto pelo órgão municipal de controle 
urbano, o processo administrativo respectivo será enviado ao órgão fazendário 
municipal, contendo um jogo das peças gráficas devidamente vistados nos termos 
do artigo anterior, para fins de expedição do cadastro imobiliário e posterior 
devolução ao órgão municipal de controle urbano. 
 
§ 1º. Uma terceira via das peças gráficas aprovadas será arquivada no setor 
competente do órgão municipal de controle urbano, e uma cópia da implantação do 
imóvel será arquivada no órgão municipal gestor do transporte e trânsito. 
§ 2º. Caso o proprietário deseje receber um número maior de cópias do projeto 
aprovado, deverá, quando da entrada da documentação para análise, acrescentar 
ao número mínimo de cópias solicitadas inicialmente tantas cópias quantas sejam 
necessárias para satisfazer às suas necessidades. 
§ 3º. Quando o proprietário, posteriormente à expedição do alvará, necessitar de 
mais vias das peças gráficas aprovadas e vistadas pelo órgão municipal de controle 
urbano, deverá formular solicitação formal, mediante pagamento da taxa de 
expediente correspondente. 
 
Art. 372. O alvará de construção terá prazo de validade de: 
 
I – 1 (um) ano, contado da data de sua expedição; 
II – 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição, quando se tratar 
de projetos relativos a edificações cujas atividades impliquem restrição ou 
impossibilidade à implantação de outros usos na mesma região. 
 
§ 1º. O alvará de construção assegura o direito adquirido do empreendedor à 
execução da obra dentro do prazo de sua validade, ainda que sobrevenha nova 
legislação edilícia estabelecendo novas restrições.  
§ 2º. Dentro do prazo de validade referido no caput deste artigo, o requerente deverá 
solicitar a expedição do alvará de execução da obra, sem o qual não está autorizado 
a dar início à sua execução. 
§ 3º. A desobediência ao disposto no parágrafo anterior, sem que haja o pedido para 
a execução do projeto, implica a total cessação dos efeitos do alvará de construção, 
sujeitando-se o empreendedor à nova análise do projeto para sua execução. 
§ 4º. As renovações do alvará de execução de projetos obedecerão à disciplina 
específica prevista nesta Lei. 
 
Art. 373. O alvará de construção será expedido no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do protocolo do pedido e/ou da juntada de toda a documentação 
necessária, com eventuais correções solicitadas pelo órgão municipal de controle 
urbano. 
 
Art. 374. É proibido dar início às obras: 
 

I – sem a prévia obtenção do alvará de execução; 
II – após transcorrido o período de validade do alvará de construção. 
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§ 1º. A desobediência ao disposto no parágrafo anterior sujeita o infrator às 
penalidades específicas previstas nesta Lei. 
§ 2º. O transcurso do prazo de validade do alvará, sem que haja o efetivo início da 
execução das obras, implica a cessação dos seus efeitos, independentemente de 
qualquer outra formalidade. 
Art. 375. Se iniciada a obra na vigência do alvará de construção e for prevista a 
extrapolação do prazo da licença edilícia, o empreendedor requererá a sua 
renovação dentro do prazo de validade. 
 
§ 1º. A renovação da licença dar-se-á através da expedição de novo alvará com os 
dados constantes do alvará precedente e a indicação de “renovação”, constando 
também, quando for o caso, eventuais modificações efetuadas no projeto, 
observados, nesta hipótese, os procedimentos específicos previstos nesta Lei. 
§ 2º. Os alvarás de renovação terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias 
ou de 1 (um) ano, conforme solicitado pelo empreendedor. 
§ 3º. A cada renovação corresponderá um novo alvará. 
§ 4º. É condição para o deferimento da renovação do alvará que as obras estejam 
em andamento antes de findo o prazo de validade da licença edilícia. 
 
Art. 376. É proibido continuar na execução de obras após a expiração do prazo do 
alvará, salvo para a conclusão de pequenos serviços cuja ultimação não ultrapasse 
90 (noventa dias) do prazo de validade da licença. 
 
Parágrafo único. Caso seja ultrapassado o prazo previsto no caput deste artigo, será 
exigida a taxa de renovação do alvará quando da solicitação da carta de habite-se. 
 
Art. 377. É proibida, sob qualquer forma, a revalidação de alvará de construção cujo 
prazo tenha se expirado, sujeitando-se a conclusão de edificações que tenham sido 
paralisadas à disciplina edilícia e urbanística atual para a sua conclusão, desde que 
haja compatibilidade com o estágio da obra. 
 
Art. 378. Não dependem de alvará de execução as obras que não necessitam de 
aprovação de projeto nos termos desta Lei. 
 

CAPÍTULO III 
DA MODIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
Art. 379. É permitido ao proprietário ou possuidor, responsável pela execução de 
projeto previamente aprovado, requerer a sua alteração, através de processo 
administrativo, ao órgão municipal de controle urbano. 
 
Parágrafo único. Consideram-se também como modificações do projeto a alteração 
do nome do proprietário da obra e/ou do responsável técnico pela sua execução. 
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Art. 380. O requerimento para a aprovação de modificações do projeto far-se-á em 
formulário próprio, instruído como documentos descritos no §2º do art. 366 desta lei.    
 
§ 1º. As partes componentes do projeto, apresentadas sob forma gráfica, poderão 
sofrer correções, desde que sejam passíveis de análise e haja autorização expressa 
do (s) responsável (eis) técnico (s) do projeto, reconhecidas pelo órgão municipal de 
controle urbano. 
§ 2º. As modificações previstas no parágrafo anterior deverão constar na própria 
planta, grafadas numa cor diferente, para que sejam facilmente identificadas, sendo 
vedado nessas correções o uso de corretivos, colagens, sobreposições e/ou 
rasuras. 
 
Art. 381. Para a modificação no projeto arquitetônico, somente será necessária a 
apresentação de novas plantas nos seguintes casos: 
 
I – acréscimo ou redução de área total de construção; 
II – alteração da locação da obra; 
III – alteração e/ou criação de aberturas externas; 
IV – alteração do pé direito; 
VI – mudança de uso. 
 
§ 1º. Nos casos em que houver acréscimo de área, a taxa de expediente para 
análise e aprovação do pedido será cobrada sobre o acréscimo pretendido. 
§ 2º. É obrigação do empreendedor apresentar em meio digital as peças gráficas 
que compõem o projeto. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS INTERVENÇÕES EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

 
SEÇÃO I 

Dos Reparos 
 
Art. 382. Consideram-se reparos, para os fins desta Lei, toda obra ou serviço 
destinado à manutenção e conservação da edificação, sem implicar em: 
 
I – acréscimo ou supressão de área construída; 
II – alteração de estrutura; 
III – alteração de compartimentos horizontais ou verticais; 
IV – alteração da volumetria do edifício. 
 
Art. 383. Os reparos de qualquer natureza não dependerão de apresentação e 
aprovação de projetos, salvo quando houver intervenção em fachadas de 
edificações localizadas no alinhamento dos logradouros públicos. 
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SEÇÃO II 
Das Reformas 

 
Art. 384. Considera-se reforma, para os fins desta Lei, toda obra que implique: 
 
I – alteração do uso do imóvel; 
II – alteração da estrutura do imóvel; 
III – alteração da área edificada por supressão ou acréscimo de compartimentos 
horizontais ou verticais; 
IV – alteração da volumetria do imóvel. 
 
Parágrafo único. Consideram-se também reformas sujeitas ao licenciamento do 
órgão municipal de controle urbano: 
 
I – a construção de muros de arrimo para contenção de encostas e erosão; 
II – alteração da coberta do imóvel. 
 
Art. 385. As reformas na edificação, enquadradas nas hipóteses do artigo anterior, 
dependerão de apresentação e aprovação de projetos. 
 
Art. 386. Os pedidos para expedição do alvará de reforma serão analisados segundo 
as mesmas disposições previstas nesta Lei para a expedição de alvará de 
construção, inclusive quanto aos prazos de vigência e renovação da licença edilícia. 
 

SEÇÃO III 
Das Demolições 

 
Art. 387. Considera-se alvará de demolição a licença edilícia expedida pelo órgão 
municipal de controle urbano para a demolição total de uma edificação. 
 
Art. 388. O pedido de alvará de demolição será feito por meio de formulário 
específico e instruído com os seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – cópia do título de propriedade do imóvel ou conjunto probatório contendo 
documentos que demonstrem a posse com animus domini e cadeia sucessória do 
imóvel, bem como cadastro no setor imobiliário da prefeitura; 
III – cópia do título de posse, quando requerida por terceiro não proprietário do 
imóvel, e de autorização expressa deste último; 
IV – cópia das certidões negativas de débito fiscais do imóvel e do(s) 
responsável(eis) técnico(s), perante a Fazenda Pública Municipal. 
V – ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
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Art. 389. A demolição de edificações de valor histórico, artístico e cultural, quando 
solicitada, observará as disposições específicas previstas nesta Lei e nas demais 
legislações aplicáveis. 
 
Art. 390. Não necessitam de alvará de demolição: 
 
I – as construções que apresentem perigo de ruína e risco à vida ou patrimônio de 
terceiros, quando solicitada oficialmente a sua demolição pela Defesa Civil; 
 

II – as demolições de interesse direto da municipalidade. 
 
Art. 391. As demolições de muros independem de licença, salvo muros de arrimo. 
 
Art. 392. Os procedimentos de demolição e seus efeitos são de responsabilidade 
exclusiva do proprietário do imóvel, ou do possuidor por ele devidamente autorizado, 
bem assim dos responsáveis técnicos pela medida. 
 
Art. 393. O alvará de demolição terá prazo de validade de 6 (seis) meses. 

 
CAPÍTULO V 

DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO 
 
Art. 394. Considera-se alvará de autorização a licença edilícia expedida pelo órgão 
municipal de controle urbano em caráter precário, para o exercício de atividade 
temporária, sem prejuízo das demais exigências aplicáveis ao interessado. 
 
§ 1º. Sujeita-se a imediata cassação o alvará de autorização, independentemente de 
qualquer outra formalidade, quando constatado o desvirtuamento do seu objeto 
inicial. 
§ 2º. A outorga de alvará de autorização não gera direito adquirido nem qualquer 
forma de privilégio ao beneficiário, em face do Poder Público Municipal. 
 
Art. 395. Sem prejuízo de outras hipóteses definidas pelo interesse público, a critério 
do órgão de controle urbano, é obrigatória a solicitação do interessado para a 
concessão do alvará de autorização nos seguintes casos: 
 

I – avanço de tapumes sobre parte do passeio público, obedecidas às restrições 
estabelecidas nesta Lei; 
 

II – implantação e/ou utilização de estande de vendas provisoriamente edificado no 
próprio imóvel; 
 

III – implantação e/ou utilização de canteiro de obras em imóvel distinto daquele 
onde se desenvolve a obra, ou sobre áreas públicas limítrofes; 
 

IV – implantação de edificação e/ou equipamentos de natureza transitória; 
 

V – execução de serviços em áreas públicas; 
 

VI – intervenção em fachadas de edificações localizadas no alinhamento dos 
logradouros públicos; 
 

VII – instalação de toldos ou marquises provisórios, quando localizados em 
edificações que se situem no alinhamento dos logradouros. 
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Parágrafo único. O avanço de tapumes a que se refere o inciso I deste artigo 
deixará, no mínimo, uma faixa livre de 1,0 (um metro) do passeio no logradouro 
público. 
 
Art. 396. O pedido para expedição do alvará de autorização será formulado pelo 
interessado ou por seu representante legal e instruído com: 
 

I – a cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – a cópia do título de propriedade ou posse do imóvel; 
III – a cópia do contrato de locação do imóvel com a respectiva autorização do 
locador, caso o solicitante não seja o proprietário; 
IV – cópia das certidões negativas de débito fiscais do imóvel e do(s) 
responsável(eis) técnico(s), perante a Fazenda Pública Municipal; 
V – croqui de implantação da edificação ou equipamento objeto do pedido; 
VI – 3 (três) jogos do projeto contendo peças gráficas em escala de 1:50 (um para 
cinqüenta) ou 1:100 (um para cem), assinadas pelo empreendedor, proprietário do 
imóvel (quando for o caso) e responsável(eis) técnico(s), devidamente registradas 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da Bahia e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Bahia, contendo a representação de 
curvas de nível no desenho, quando a natureza da obra ou serviço assim o exigir; 
VII – documento de identificação profissional do(s) responsável(eis) técnico(s). 
 
§ 1º. Compete ao interessado informar no seu pedido o prazo de validade da 
autorização, observados os limites previstos nesta Lei. 
§ 2º. Quando o pedido de alvará de autorização versar sobre a ocupação provisória 
de área pública: 
 
I – não será exigida a documentação prevista no inciso III deste artigo; 
II – é proibido o início de qualquer serviço antes da liberação da licença, sujeitando-
se o infrator, além das penalidades previstas nesta Lei, ao indeferimento imediato do 
pedido. 
 
Art. 397. Constarão obrigatoriamente no alvará de autorização: 
 
I – a identificação do beneficiário e do empreendimento; 
II – a identificação e descrição do tipo de edificação ou equipamento a ser 
provisoriamente implantada; 
III – a menção à precariedade da licença; 
IV – o prazo de validade da autorização. 
 
Art. 398. O alvará de autorização terá prazo de validade máximo vinculado à 
natureza da atividade provisória implantada, não podendo ser superior, em todo 
caso, a 180 (cento e oitenta) dias. 
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Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I, II e III, do art. 395 desta Lei, bem 
assim naqueles que importem similaridade com tais hipóteses, o alvará de 
autorização poderá ter prazo de validade de até 2 (dois) anos, renovável uma única 
vez por 6 (seis) meses. 
 
Art. 399. Extinguem-se imediatamente os efeitos do alvará de autorização: 
 
I – por anulação, quando constatado vício de legalidade no ato de sua outorga; 
II – por cassação, quando cometida violação à lei ou desvirtuamento da sua 
utilização pelo beneficiário; 
III – por revogação, a critério do órgão municipal de controle urbano, observado o 
interesse público superior; 
IV – pelo decurso do prazo de sua validade. 
 
§ 1º. Independentemente da forma pela qual se dê a extinção dos efeitos da 
autorização, não será devida em hipótese alguma qualquer indenização ou 
modalidade de ressarcimento ou compensação ao beneficiário. 
§ 2º. Extintos os efeitos do alvará, por qualquer das formas previstas neste artigo, 
compete ao beneficiário interromper imediatamente o exercício da atividade 
autorizada e remover a edificação ou equipamento do local no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 400. O alvará de autorização constará obrigatoriamente na edificação ou 
equipamento autorizado. 
 

CAPÍTULO VI 
DA CARTA DE HABITE-SE 

 
Art. 401. Considera-se carta de habite-se a licença expedida autorizando o uso e 
ocupação de edificações concluídas, com base em vistoria realizada pelo órgão 
municipal de controle urbano. 
 
§ 1º. Após a conclusão da obra é obrigatória a solicitação de vistoria junto ao órgão 
municipal competente para obtenção da carta de habite-se. 
 
§ 2º. É vedada a utilização do imóvel para qualquer fim sem a obtenção da carta de 
habite-se. 
 
Art. 402. O pedido para expedição da carta de habite-se será requerido através de 
formulário específico instruído com os seguintes documentos: 
 
I – cópia da guia de recolhimento da taxa específica; 
II – cópia do alvará de execução de obra ou de reforma e/ou ampliação e 
respectivas renovações, quando houver; 
III – Projeto aprovado e carimbado. 
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Art. 403. Não será considerada concluída a obra enquanto, simultaneamente: 
 
I – não houver sido executado integralmente o projeto aprovado; 
II – não houver sido executada a ligação de esgoto com a rede do logradouro ou, na 
falta desta, a solução para destinação final do esgoto sanitário de tipo e dimensões 
adequados; 
III – não estiver garantido o adequado escoamento das águas pluviais do terreno 
construído. 
 
Art. 404. O prazo para a expedição da carta de habite-se será de 30 (trinta) dias, 
contados da data de solicitação, ou do cumprimento de eventuais medidas 
complementares sob responsabilidade do requerente. 
 
Art. 405. Não estando concluída a obra, serão identificadas pelo órgão municipal 
competente as providências faltantes. 
 
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, caberá ao interessado 
solicitar nova vistoria nos termos previstos nesta Lei. 
 

CAPÍTULO VII 
DA EXTINÇÃO DAS LICENÇAS EDILÍCIAS 

 
Art. 406. A extinção dos efeitos das licenças edilícias e urbanísticas dar-se-á através 
de anulação, revogação e cassação. 
 
Art. 407. Será anulada a licença cuja outorga se dê com infração às exigências 
legais ou fraude na sua expedição, imputando-lhe vício que a torna inválida. 
 
§ 1º. A invalidade poderá ser reconhecida e declarada de ofício pela Administração, 
anulando o ato. 
§ 2º. Se a Administração não o fizer, a anulação poderá ser pleiteada por qualquer 
interessado, administrativa ou judicialmente. 
 
Art. 408. Será revogada a licença quando sobrevier motivo de interesse público 
superior que desaconselhe ou impeça a realização da obra ou empreendimento 
licenciado, tendo em vista: 
 
I – mudança das circunstâncias, quando houver desaparecido as razões que 
motivaram sua outorga ou por sobrevirem outras que, se existissem antes, teriam 
justificado sua denegação; 
II – a superveniente identificação de incompatibilidade do empreendimento ou 
atividade licenciada, em decorrência de uma modificação posterior introduzida na 
legislação urbanística ou por ato governamental destinado à preservação do 
patrimônio ambiental, histórico ou cultural, desde que as obras não tenham sido 
iniciadas; 
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III – a constatação superveniente da total inviabilidade da implantação ou 
continuidade do empreendimento, considerando fatores de segurança da população, 
dos seus usuários ou do meio ambiente. 
 
Art. 409. Será cassada a licença quando forem descumpridas, incorrigivelmente, as 
exigências dela constantes, incluindo as especificações ou características do projeto 
e/ou de sua execução, em partes essenciais. 
 
Art. 410. A extinção dos efeitos do licenciamento ou autorização, por qualquer das 
formas disciplinadas neste Capítulo, não gera qualquer direito de indenização ou 
reparação sob responsabilidade da Administração Pública. 
 
Art. 411. Os atos de anulação, revogação e cassação terão validade a partir de sua 
publicação na imprensa oficial. 
 

TÍTULO IV 
DA PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 412. A execução de obras, incluindo os serviços preparatórios e 
complementares, suas instalações e equipamentos, obedecerá ao projeto aprovado, 
às normas técnicas brasileiras, aos direitos de vizinhança e às normas de segurança 
do trabalho. 
 
Art. 413. A execução da obra deverá observar rigorosamente o alinhamento e o 
nivelamento oficialmente indicados pelo Município para o logradouro público em que 
se situe o imóvel. 
 

CAPÍTULO II 
DO CANTEIRO DE OBRAS 

 
Art. 414. O canteiro de obras compreenderá a área destinada à execução e 
desenvolvimento das obras, serviços complementares, implantação de instalações 
temporárias necessárias à sua execução, tais como: 
 
I – alojamento; 
II – escritório de campo; 
III – depósitos; 
IV – estande de vendas e similares. 
 
Art. 415. Para todas as construções será obrigatório o fechamento do canteiro de 
obras, por tapume provisório que ofereça a necessária segurança e proteção aos 
pedestres, salvo quando se tratar da execução de muros, grades, gradis ou de 
pintura e reparos que não comprometam a segurança de transeuntes. 
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Art. 416. Os tapumes e outras instalações provisórias de obras não poderão 
prejudicar a arborização e a iluminação pública, a visibilidade de placas da 
sinalização de trânsito e indicativas de logradouros, o funcionamento do mobiliário 
urbano e outras instalações de interesse público. 
 
Art. 417. A critério do órgão municipal de controle urbano, poderá ser permitida, a 
utilização de até metade do passeio, preservando, obrigatoriamente, uma faixa 
totalmente desobstruída de no mínimo 1 m (um metro), a fim de garantir a passagem 
de pedestres. 
 
§ 1º. Existindo qualquer equipamento urbano no passeio, o fechamento do canteiro 
de obras deverá sofrer descontinuidade a fim de preservar a faixa destinada para 
pedestres, a qual será contínua na largura de 1 m (um metro), permitindo o trânsito 
pelo passeio de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade 
reduzida, segundo as normas técnicas brasileiras específicas. 
 
§ 2º. Durante a execução das obras será obrigatória à desobstrução da faixa de 
passeio reservada aos pedestres, em perfeitas condições de utilização, sendo 
vedado, ainda que temporariamente, o uso dessa faixa como canteiro de obras ou 
como depósito de material de construção. 
 
§ 3º. Se, durante a execução da obra, a integridade do passeio for afetada, o agente 
causador será o responsável pela sua recomposição, a fim de garantir as condições 
estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 418. É obrigatório o recuo do tapume, ou qualquer outro tipo de vedação 
utilizada no canteiro de obras: 
 
I – quando a obra sofrer paralisação por período superior a 90 (noventa) dias; 
II – quando da sua conclusão. 
 
Art. 419. É obrigatória a implementação de medidas de segurança aos pedestres 
quando da realização de serviços de reforma de fachada nas obras situadas no 
alinhamento. 
 
Art. 420. É obrigatória a utilização de placa(s) no canteiro de obras, em locais que 
possibilitem a sua visibilidade do logradouro público, constando: 
 
I – número do Alvará de Construção de Obra; 
II – nome e endereço dos responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e da 
execução das obras, com os respectivos números de registro do CREA; 
III – a denominação do empreendimento, para os casos de Uso Residencial 5 (UR-5) 
e usos não residenciais; 
IV – o nome da construtora responsável pela obra, se houver. 
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Art. 421. É obrigatória a conservação do Alvará de Construção de Obra e dos 
projetos aprovados na obra, protegidos da ação do tempo e dos materiais de 
construção, em local facilmente acessível pelos servidores responsáveis pela 
fiscalização. 
 

LIVRO VI 
DA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA E EDILÍCIA 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 422. Os procedimentos de fiscalização das normas de controle urbano, 
abrangendo a apuração de infrações de natureza edilícia e urbanística previstas 
nesta Lei e na legislação complementar, regem-se pelo disposto neste Código. 
 
Art. 423. Na condução do processo administrativo de fiscalização urbanística e 
edilícia, no âmbito do órgão municipal de controle urbano, serão observados os 
princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
publicidade e da eficiência, além da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, 
motivação, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, verdade material e 
supremacia do interesse público. 
 
Art. 424. O processo administrativo de fiscalização urbanística e edilícia se inicia: 
 
I – por ato oficial da autoridade ou agente público encarregado da fiscalização; 
II – a requerimento de interessados na adoção de gestões administrativas para 
apuração de irregularidades ou coibição de ilegalidades cometidas em detrimento da 
legislação urbanística e edilícia; 
III – a requerimento dos demais órgãos ou entidades da Administração Pública direta 
ou indireta da União, do Estado da Bahia ou do Município de Brumado. 
 
Art. 425. No processo administrativo de fiscalização urbanística e edilícia: 
 
I – sua movimentação dar-se-á por impulso oficial; 
II – é garantido aos administrados interessados o direito à ciência dos atos 
praticados, ao contraditório e à ampla defesa, assegurada a obrigatoriedade da 
motivação e fundamentação das decisões conforme a lei e o Direito; 
III – os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial da parte, 
excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento; 
IV – os prazos serão contados em dias corridos, iniciando-se no primeiro dia útil 
seguinte ao da cientificação da parte, considerando-se prorrogado para o primeiro 
dia útil seguinte se o vencimento cair em feriado ou em dia no qual o expediente 
tenha sido encerrado antes da hora normal; 
V – salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais 
não se suspendem. 
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Art. 426. São direitos do administrado em face da Administração: 
 
I – ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores públicos, os quais 
deverão lhe facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações; 
II – tomar ciência formal dos atos e termos processuais nos quais tenha a condição 
de interessado, ter vistas dos autos dentro da repartição pública, obter cópias, 
certidões e documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas; 
III – formular suas alegações e apresentar defesas, provas e recursos nos prazos 
legalmente estabelecidos; 
IV – ser facultativamente assistido por advogado ou representado por procurador 
devidamente habilitado. 
 
Art. 427. São deveres do administrado em face da Administração, no contexto do 
processo administrativo de que trata esta Lei, expor os fatos conforme a verdade, 
proceder com lealdade, urbanidade e boa fé, não agir de modo temerário, respeitar 
as autoridades e agentes públicos, e prestar as informações, documentos e 
esclarecimentos que lhe forem solicitados. 
 

TÍTULO II 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
CAPÍTULO I – DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 

 
Art. 428 – As infrações a esta Lei serão punidas com as seguintes penas, 
precedidas de notificações: 

 
a) Multa; 
b) Embargo; 
c) Interdição; 
d) Apreensão do material na construção; 
e) Demolição. 
 
Parágrafo Único – A pena de multa poderá ser cumulada com qualquer das outras 
previstas nesta Lei. 

 
Art. 429 – A pena de multa será aplicada nos casos e dentro dos limites quantitativos 
previstos na Tabela de Multas. 

 
Parágrafo Único – Os limites fixados na tabela de que trata este artigo são 
calculados em função da Unidade Fiscal Municipal (UFM) a qual terá o valor unitário 
de R$500,00 (Quinhentos Reais) a qual será reajustada anualmente pelo IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo através de decreto do Executivo 
Municipal. 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AVD1ACYUZBYAQ0BL+94E4W

Terça-feira
17 de Dezembro de 2013
100 - Ano I - Nº 272



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA  

     

 

CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO DE BRUMADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. Página 100 
 

Art. 430 – Verificada a infração punível com multa, o fiscal lavrará o respectivo auto 
de infração, em três (03) vias. 

 
Art. 431 – O auto de infração conterá, obrigatoriamente: 

 
a) Nome e qualificação do infrator; 
b) Anotação do dia, hora e local em que se verificar a infração; 
c) Indicação da falta cometida; 
d) Nome e qualificação das testemunhas, quando for o caso; 
e) Indicação do prazo de defesa. 

 
Art. 432 – Lavrado o auto de infração, será imediatamente intimado o infrator para 
oferecer defesa no prazo de 72 (setenta e duas) horas, entregando-lhe a primeira via 
do auto, e encaminhando-se a segunda via à Secretaria de Obras e Urbanismo, para 
aplicação da penalidade. 

 
§ 1º - No caso de recusa em assinar ou receber a intimação, o fiscal autuante 
certificará a ocorrência na presença de duas (02) testemunhas que também a 
assinarão. 
§ 2º - Inexistindo testemunhas, prevalecerá a fé pública da autoridade autuante, que 
submeterá o auto de infração à apreciação e visto do engenheiro ou arquiteto da 
Secretaria de Obras e Urbanismo, encaminhando a primeira via do mesmo ao 
infrator, sob garantia postal. 
§ 3º - Ausente o infrator, a intimação será feita através de publicação em jornal local. 
 
Art. 433 – Dar-se-ão embargos sempre que se verificar execução de obra: 

 
a) Sem licença, quando indispensável; 
b) Em desacordo com o projeto aprovado; 
c) Com inobservância de alinhamento e/ou nivelamentos fixados pela Prefeitura. 

Art. 434 – Verificada a infração, o fiscal notificará o infrator para saná-la dentro de 72 
(setenta e duas) horas. 

 
Art. 435 – Não sendo atendida a notificação, será lavrado o auto de infração, ficando 
o autuante passível da pena de multa ou cumulada. 

 
Art. 436 – Não sendo atendido o auto de infração será embargada a obra a qual só 
poderá prosseguir depois da decisão das autoridades competentes da Secretaria de 
Obras e Urbanismo. 

 
Parágrafo Único – Aplica-se aos processos de embargo o mesmo rito dos de multa. 
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Art. 437– Os embargos serão efetuados pelo engenheiro ou arquiteto responsável, 
após verificação local. 

 
Art. 438 – Dar-se-á interdição sempre que se verificar: 

 
a) Execução de obra que ponha em risco a estabilidade das edificações, ou 

exponha a perigo o público ou os operários; 
b) Prosseguimento de obra embargada; 

 
§ 1º - A interdição no caso da alínea  “a”, será sempre procedida de vistoria na forma 
desta Lei. 
§ 2º - A interdição no caso da alínea “b”, se fará por despacho no processo de 
embargo. 

 
Art. 439 – Até cessarem os motivos da interdição, será proibida a ocupação, 
permanente ou provisória, sob qualquer título, da edificação, podendo a obra ficar 
sob a vigilância do órgão investido do Poder de Polícia. 

 
Art. 440 – Efetuada a interdição, será o infrator cientificado, com aplicação, no que 
couber, de processo indicado para multa. 

 
Art. 441 – Não obedecida a interdição, poderá a Prefeitura proceder a apreensão de 
todo o material da obra, lavrando-se no ato, termo de apreensão, com discriminação 
do material apreendido, recolhendo-se aos depósitos da Prefeitura. 

 
§ 1º - Sanadas as irregularidades, notificar-se-á o infrator para receber, na repartição 
onde se acha e com as cautelas de lei, o material apreendido, não se 
responsabilizando a Prefeitura pela deterioração do material à sua guarda. 
§ 2º - Esgotado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para sanar as irregularidades, 
dar-se-á ao material o destino que for estabelecido em ato executivo. 

 
Art. 442 – Far-se-á a demolição, total ou parcial, da edificação sempre que: 

 
a) Resultar inadaptável às condições desta Lei, obra interditada por falta de 

licença; 
b) Deixar o infrator de ingressar com pedido de licença da obra iniciada 

clandestinamente, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua interdição; 
c) Comprovada a impossibilidade de recuperação da obra interditada, na forma do 

art. 438, alínea “a”. 
 

§1º - Nos casos das alíneas “a” e “b”, desatendida a intimação para o infrator iniciar 
a demolição no prazo de 48 horas, a Prefeitura executará diretamente a medida, 
cobrando as despesas dela decorrentes com acréscimo de 30% (trinta por cento) do 
seu valor como taxa de administração, sem prejuízo da aplicação da multa prevista 
na tabela de multas, anexa. 
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§ 2º - Nos casos da alínea “c”, verificada em laudo técnico a eminência de perigo, 
poderá a Prefeitura executar a demolição sem prévia ciência do proprietário, 
cobrando-se-lhe as despesas mencionadas no parágrafo anterior, se o fato resultar 
de culpa. 

 
Art. 443 – Toda obra não licenciada em terrenos de domínio da Prefeitura Municipal 
de Brumado, será sumariamente demolida imputando-se ao infrator as despesas 
ocasionadas com acréscimo da taxa de administração, de 30% (trinta por cento), 
sem prejuízo da aplicação da multa cabível. 

 
Art. 444 – Os recursos deverão ser interpostos nos cinco (05) dias seguintes ao da 
intimação da penalidade aplicada, acompanhados das razões e provas que o 
instruem. 

 
Art. 445 – Nenhum recurso terá efeito suspensivo. 

 
Art. 446 – Nenhum recurso de decisão que haja imposto multa será recebido sem 
prova de haver o recorrente depositado o valor da penalidade aplicada. 

 
Parágrafo Único – Provido o recurso interposto da aplicação da multa, restituir-se-á 
ao recorrente o valor depositado. 
 

LIVRO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 447. O zoneamento do Município de Brumado será revisto a cada 5 (cinco) 
anos, por uma comissão formada por servidores dos órgãos municipais de 
planejamento e controle urbano. 
 
Parágrafo único. Quaisquer alterações no traçado e nas características do 
zoneamento urbano serão admitidas exclusivamente por Lei, por iniciativa dos 
órgãos municipais de planejamento e controle urbano e fundamentadas em estudos 
técnicos segundo as diretrizes do Plano Diretor de Brumado. 
 
Art. 448. Está Lei sofrerá processos contínuos de revisão, especialmente quando 
houver alterações no Plano Diretor do Município de Brumado, segundo os termos do 
§ 3º do art. 40 do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001). 
 
Art. 449. O Prefeito do Município de Brumado poderá baixar Decretos 
regulamentando as disposições desta Lei. 
 
Art. 450. É assegurado aos requerentes, que pleitearam a expedição de licenças 
urbanísticas ou edilícias antes da publicação desta Lei, o direito de terem seus 
pedidos apreciados pela legislação anterior, sendo-lhes facultado, no prazo de 60 
(sessenta) dias contados da publicação, optar pela análise dos seus pedidos com 
base nas disposições desta Lei. 
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§1º - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos pedidos de alteração de projetos 
aprovados na vigência da legislação anterior, com execução ainda em curso, desde 
que requeridos no mesmo prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta 
Lei. 
 
§2º - Os Loteamentos e Condomínios Urbanísticos que pleitearam Licenças 
urbanísticas ou edilícias antes da publicação desta lei, o sistema viário será 
apreciado de acordo com a legislação anterior. 
 
Art. 451. As obras e/ou empreendimentos objeto de licenças urbanísticas ou 
edilícias, concedidas na vigência da legislação anterior e atingidas pela caducidade, 
independentemente das razões que a motivaram, somente poderão ser objeto de 
novos licenciamentos com base nas disposições desta Lei. 
 
Parágrafo único. As licenças urbanísticas e edilícias já emitidas, com base na 
legislação anterior serão respeitadas, ficando assegurado que o empreendimento 
pode ser concluído em conformidade com as respectivas licenças. 
 
Art. 452. A legislação municipal sobre Zonas Especiais de Interesse Social poderá 
dispor sobre parâmetros urbanísticos e edilícios diversos desta Lei, para a 
regularização de empreendimentos, edificações ou instituição de programas de 
regularização fundiária para as populações de baixa renda, desde que configurado o 
interesse social. 
 
Art. 453. A partir da publicação desta Lei, as edificações ou empreendimentos já 
instalados deverão atender às exigências mínimas de condições de acessibilidade 
ao interior do imóvel para pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras de 
necessidades especiais, sob pena de não terem renovadas suas licenças de 
atividades e usos. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência do caput deste artigo as edificações 
destinadas a usos residenciais. 
 
Art. 454. A partir da publicação desta Lei as edificações ou empreendimentos 
instalados quando da solicitação de alvará de construção deverão seguir as 
seguintes disposições: 
 
I – a dimensão do passeio deverá ser de, no mínimo, de 2,00m (dois metros), sendo 
exigido, no entanto a mesma dimensão do passeio de maior metragem do 
logradouro em que esteja situado, acaso este seja maior do que o mínimo 
estabelecido neste inciso; 
II – a exigência estabelecida no inciso anterior somente será ressalvada no caso de 
alvará de ampliação ou reforma, quando se tratar de construção efetivada com base 
em projeto e respectivo alvará de construção devidamente aprovado antes da 
vigência desta Lei, e que seja verificado in loco pelo órgão de controle urbano. 
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Art. 455. As certidões narrativas de imóveis para fins de registro junto ao respectivo 
cartório desta comarca somente serão expedidas com apresentação da competente 
escritura pública devidamente registrada ou contrato de promessa de compra e 
venda de loteamento devidamente aprovado pelo Poder Público Municipal.  
 
Art. 456. Poderá ser emitido alvará de desmembramento para imóveis situados em 
qualquer Zonas Preferencialmente Residenciais (ZPR-1, ZPR-2 e ZPR-3), exceto 
para imóveis provenientes de loteamentos aprovados após a publicação desta lei, 
exigindo-se, tão somente, as dimensões previstas para a ZPR-3, desde que o 
requerimento seja formalizado em até 06 (seis) meses a partir da publicação desta 
lei. 
 
§1º - Os imóveis que já estão solidificados com as dimensões mínimas previstas na 
ZPR-3 poderão, também, obter um certificado de dimensões a ser expedido pela 
Prefeitura Municipal, desde que requerido no mesmo prazo estabelecido no caput 
deste artigo. 
 
§2º - Com a concessão do alvará de desmembramento ou certificado de dimensões 
fica assegurada a concessão do alvará de construção no respectivo imóvel, a 
qualquer tempo, desde que atendidas as demais exigências edilícias e urbanísticas 
previstas nesta lei. 
 
Colaboradores: 
   Carina de Andrade Barreto 
   Célio dos Santos Lima 
   Sebastião Mattos de Carvalho 
 
Prefeitura Municipal de Brumado, em 16 de dezembro de 2013. 
 
 
Eng. André Luis Dias Cardoso      Dr. Acioli Viana Silva 
   Secretário de Infraestrutura Procurador Geral do Município 
 
 
 

AGUIBERTO LIMA DIAS 
Prefeito de Brumado 
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ANEXO I – GLOSSÁRIO 

 
ACESSO – Caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento para alcançar a 
edificação ou a caixa de escada, quando houver. Os acessos podem ser 
constituídos de passagens, corredores, vestíbulos, balcões e terraços. 
ACRÉSCIMO DE ÁREA – Aumento de uma edificação em relação ao projeto 
aprovado, quer no sentido horizontal ou vertical. 
AFASTAMENTO – Distância medida entre qualquer elemento construtivo da 
edificação e o alinhamento (afastamento frontal) e as divisas laterais e de fundos 
(afastamento lateral ou de fundos). 
ALINHAMENTO – Limite divisório entre o lote ou gleba e o logradouro público. 
ALTURA TOTAL DOS PAVIMENTOS – Comprimento do segmento vertical medido 
entre o nível do passeio junto a fachada e o ático. 
ALVARÁ – Licença oficial para a realização de alguma atividade. 
AMPLIAÇÃO – Ver acréscimo de área. 
ANÁLISE PRÉVIA – Análise do projeto em fase anterior à sua aprovação definitiva. 
ÁREA COMUM – Área da edificação ou do terreno destinada a utilização coletiva 
dos ocupantes da mesma. 
ÁREA DE CONSTRUÇÃO – Área total de todos os pavimentos de uma edificação, 
inclusive os espaços ocupados por paredes. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO – Área definida pelo Poder Público para fins específicos 
de proteção paisagística e urbanística. 
ÁREA DE RECREAÇÃO – Área reservada para atividades culturais, cívicas, 
esportivas e contemplativas. 
ÁREA EDIFICADA – Área total de construção de uma edificação, medida 
externamente. 
ÁREA LÍQUIDA EDIFICADA – Área total edificada, deduzidas as áreas não 
computadas para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento, conforme 
previsto no texto legal. 
ÁREA NON AEDIFICANDI – Área na qual a legislação em vigor nada permite 
construir ou edificar. 
ÁREA PRIVATIVA – Área da edificação destinada a utilização individual dos 
ocupantes da mesma. 
ÁREA URBANA – Delimitada por lei específica. 
ÁREA ÚTIL – Área do piso de um compartimento. 
ÁREA VERDE – Parte de um loteamento ou terreno, incorporado ao patrimônio 
municipal, interditada de modo geral à edificação, sendo permitidas, todavia, de 
acordo com o planejamento da zona a que pertença e a critério do órgão municipal 
responsável pela aprovação dos projetos, edificações para recreação e esporte, de 
uso público, num percentual máximo de 20% da área. 
ARRUAMENTO – Prolongamento de via ou abertura de via projetada, por iniciativa 
do município, com vistas a dar continuidade ao sistema viário existente, 
possibilitando o desmembramento para edificação. 
ÁTICO – Ponto mais alto de uma edificação, destinada a abrigar casa de máquinas, 
piso técnico de elevadores, caixas d’água e circulação vertical. 
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AUTOR DO PROJETO – Profissional habilitado responsável pela elaboração de 
projetos, que responderá pelo conteúdo das peças gráficas, descritivas, 
especificações e exeqüibilidade de seu trabalho. 
BALANÇO – Avanço da construção sobre o alinhamento do pavimento térreo. 
BRISE – Conjunto de elementos construtivos dispostos nas fachadas para controlar 
a incidência direta da luz solar nos ambientes. 
CANTEIRO DE OBRAS – Área reservada à execução e desenvolvimento das obras 
e serviços. 
CASA CONJUGADA – Aquelas que tem parede divisória junta e independente e 
forma um conjunto arquitetônico Único. 
CASA GEMINADA – Aquelas que tem parede divisória comum e forma um conjunto 
arquitetônico Único. 
CASA POPULAR – Habitação para uso da população de baixa renda. 
CASA SUPERPOSTA – Construção de duas unidades residenciais, tipo UR1, uma 
sobre a outra, com entradas independentes pelo logradouro. 
CAUCIONAMENTO – Garantia à execução de obras. 
CENTRO COMERCIAL – Edifício ou conjunto de edificações destinadas 
exclusivamente ao comércio e/ou serviços. 
CERCA – Obra de madeira e arame para evitar escape ou intrusão, ou para 
demarcar limites de propriedades. 
CICLOVIA – Via destinada ao tráfego de bicicletas. 
CIRCULAÇÃO HORIZONTAL – Espaço de uso comum necessário ao deslocamento 
em um mesmo pavimento e ao acesso às unidades privativas. 
CIRCULAÇÃO VERTICAL – Espaço de uso comum, necessário ao deslocamento de 
um pavimento para outro em uma edificação, como rampas, caixas de escada e de 
elevadores. 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO – Coeficiente que, multiplicado pela área do 
lote, determina a área líquida edificada, admitida no terreno. 
CONDOMÍNIO HORIZONTAL – Conjunto de edificações, distribuídas 
horizontalmente em um mesmo terreno, sem o parcelamento do solo. 
CONDOMÍNIO VERTICAL – Conjunto de unidades autônomas dispostas 
verticalmente em uma única edificação ou em mais de uma edificação, distribuídas 
em um Único terreno, sem parcelamento do solo. 
CONJUNTO HABITACIONAL – Agrupamento de edificações, uni ou multifamiliares, 
obedecendo a um planejamento global de parcelamento, pré-estabelecido. 
CORTE – Incorporação ao logradouro público de uma área de terreno pertencente a 
propriedade particular e adjacente ao mesmo logradouro, para o fim de executar um 
projeto de alinhamento aprovado pela PMM. 
CORREDOR DE ATIVIDADE MÚLTIPLA – Espaço urbano de uso misto, onde os 
usos produtivos integram-se ao uso residencial. 
CROQUI – Esboço de desenho. Representação gráfica. 
COTA – Número que exprime, em metros ou outra unidade de comprimento, 
distâncias verticais ou horizontais. 
CUL DE SAC – Via local de acesso a certo número de edificações, geralmente de 
pequena extensão, terminando num espaço de giração, destinado ao tráfego de 
veículos e pedestres. 
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DECLIVIDADE – Razão entre a distância vertical existente entre dois pontos da 
estrada ou caminho e a correspondente distância horizontal. 
DEMOLIÇÃO – Derrubamento total de uma edificação. 
DESDOBRO – Reparcelamento de lotes oriundos de loteamentos ou 
desmembramentos, obedecidas as dimensões mínimas determinadas pela 
legislação municipal vigente. 
DESMEMBRAMENTO – Parcelamento de solo mediante subdivisão de gleba em 
lotes, destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 
DIVISA – Linha limítrofe de um terreno. DIVISA DIREITA é a que fica à direita de 
uma pessoa postada dentro do terreno e voltada para a sua testada principal; e 
DIVISA ESQUERDA é a que fica à esquerda, dentro do mesmo critério descrito 
anteriormente. 
EDIFICAÇÃO – Obra coberta destinada a abrigar as diversas atividades humanas, 
ou qualquer outra instalação, equipamento ou material. 
EDIFICAÇÃO TRANSITÓRIA – Edificação de caráter não permanente, passível de 
montagem, desmontagem e transporte. 
EDIFÍCIO-GARAGEM – Edificação vertical destinada a estacionamento ou guarda 
de veículos. 
ELEMENTO DECORATIVO – Elemento arquitetônico proeminente, engastado na 
edificação. 
EMBARGO – Providência legal tomada pela PMM, tendente a sustar o 
prosseguimento da obra ou instalação cuja execução ou funcionamento esteja em 
desacordo com as prescrições legais. 
EQUIPAMENTO – Elemento destinado a guarnecer ou complementar uma 
edificação, a este integrando-se. 
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO – Equipamento público de educação, cultura, 
saúde, lazer e similares. 
EQUIPAMENTO URBANO – Equipamento público de abastecimento de água, 
serviço de energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás 
canalizado. 
ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO – Áreas verdes, praças e similares. 
ESPELHO – Altura do degrau da escada. 
ESTACIONAMENTO COMERCIAL – São aqueles destinados exclusivamente à 
guarda de veículos. 
FACHADA – Face externa da edificação. 
FACHADA PRINCIPAL – Fachada da edificação voltada para a via pública 
hierarquicamente mais importante. 
FAIXA DE DOMÍNIO – Faixa de terreno correspondente à soma da pista de 
rolamento, do acostamento e da faixa livre em ambos os lados reservada para 
futuros alargamentos. 
FAIXA NON AEDIFICANDI – Área do terreno onde não é permitida edificação. 
GLEBA – Porção de terra que, não tendo sofrido nenhum parcelamento anterior de 
caráter urbano (loteamento ou desmembramento urbano), é subdividida em outras 
porções (lotes) destinadas à edificação. 
GUARITA – Compartimento destinado ao uso da vigilância da edificação. 
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HABITAÇÃO PERMANENTE – Edificação de caráter duradouro. 
HABITE-SE – Autorização expedida, pela autoridade municipal, para o uso e 
ocupação de edificações concluídas. 
INTERDIÇÃO – Ato administrativo que impede a ocupação de uma edificação. 
LOGRADOURO PÚBLICO – Toda a superfície destinada ao uso público por 
pedestres e/ou veículos, compreendendo vias, praças parques ou jardins, 
oficialmente reconhecido e denominado. 
LOTE – Parte resultante do parcelamento de gleba, com frente para a via pública e 
destinado a receber edificação. 
LOTEAMENTO – Subdivisão das glebas em lotes destinados a edificações, com 
abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou o prolongamento, 
modificação ou ampliação das vias públicas. 
MEIO-FIO – Linha limítrofe, constituída de pedra ou concreto, entre a via de 
pedestres e a pista de rolamento de veículos. 
MEZANINO – Piso intermediário, construído em alvenaria, com área igual ou inferior 
a 50% da área do compartimento com pé direito mínimo de 2,20m (dois metros e 
vinte centímetros) para uso residencial e 2,40m (dois metros e quarenta centímetros) 
para uso comercial e/ou de serviço. 
MURETA – Anteparo de dimensões reduzidas, para fins divisórios. 
MURO – Anteparo destinado a fins divisórios. 
MURO DE ARRIMO – Muro de proteção destinado a suportar os esforços do 
terreno. 
OBRA – Realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua conclusão, cujo 
resultado implique na alteração de seu estado físico anterior. 
OBRA COMPLEMENTAR – Edificação secundária, ou parte da edificação que, 
funcionalmente, complemente a atividade desenvolvida no imóvel. 
NIVELAMENTO – Fixação do nível da via pública em relação à propriedade 
particular. 
PARCELAMENTO – Divisão da terra em partes individualizadas, distintas sob o 
ponto de vista jurídico. 
PARTIDO URBANÍSTICO – Proposta de parcelamento urbano onde constem as vias 
com suas secções transversais e dimensões, quadras, lotes, áreas verdes, áreas de 
equipamento comunitário e urbano e restrições detectadas quando da Análise 
Prévia. 
PASSEIO PÚBLICO – Parte do logradouro público reservado ao trânsito de 
pedestres. 
PAVIMENTAÇÃO – Revestimento de um logradouro. 
PAVIMENTO – Parte da edificação compreendida entre dois pisos sucessivos. 
PAVIMENTO COBERTURA – Último pavimento de edificações comerciais, de 
serviços ou residenciais, com mais de duas unidades autônomas, agrupadas 
verticalmente. 
PAVIMENTO GARAGEM – Pavimento com uso exclusivo destinado ao abrigo de 
veículos. 
PEÇA DESCRITIVA – Texto descritivo de elementos ou serviços para a 
compreensão de uma obra, tal como especificação de componentes a serem 
utilizados e índices de desempenho a serem obtidos. 
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PEÇA GRÁFICA (PLANTA) – Representação gráfica, plana e convencional, de 
elementos para a compreensão de um projeto. 
PÉ-DIREITO – Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento. 
PÉ-ESQUERDO – Distância vertical entre o piso e a laje de cobertura, inclusive. 
PILOTIS – Pavimento com espaço livre destinado ao uso comum, podendo conter 
parte fechada com área máxima equivalente a 40% da área da lâmina do pavimento 
tipo. 
PISO – Superfície base do pavimento ou do degrau de uma escada. 
PISTA DE ROLAMENTO – Parte da estrada ou caminho destinada e preparada para 
o tráfego de veículos. 
PROFISSIONAL HABILITADO – Técnico registrado junto ao órgão federal 
fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar como pessoa física ou como 
responsável por pessoa jurídica, respeitadas as atribuições e limitações consignadas 
por aquele organismo. 
PROJETO ARQUITETÔNICO – Conjunto de peças gráficas. 
QUADRA – Área poligonal compreendida entre 3 (três) ou mais logradouros 
adjacentes. 
RAIO DE CURVATURA HORIZONTAL – Raio do arco de concordância das 
tangentes horizontais do eixo ou dos alinhamentos de uma via pública ou caminho. 
RECUO – Distância entre a edificação e os limites das divisas do terreno. 
REFORMA – Obra que, com ou sem mudança de uso, implicar em alteração da área 
edificada por supressão ou acréscimo, da estrutura, da compartimentação horizontal 
ou vertical, ou da volumetria. 
REMEMBRAMENTO – Modificação da subdivisão de uma quadra, pelo 
reagrupamento de lotes ou terrenos e/ou parte destes. 
REPARO – Obra ou serviço destinado à manutenção de uma edificação, sem 
implicar em acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da 
compartimentação horizontal ou vertical, da volumetria e dos espaços destinados à 
circulação, iluminação e ventilação. 
RESPONSÁVEL TÉCNICO – Profissional habilitado que assume a responsabilidade 
do projeto e/ou execução da obra. 
SALIÊNCIA – Elemento arquitetônico proeminente, engastado ou aposto em 
edificação ou muro. 
SERVIDÃO – Especificação genérica que distingue todo encargo instituído, imposto 
ou estabelecido por força de lei, para passagem, proveito ou serviço de particulares 
ou de outra edificação pertencente a outro proprietário. 
SETOR – Subdivisão do território urbano com limites definidos por regulamentação. 
SISTEMA VIÁRIO URBANO – Conjunto hierarquizado de vias destinadas ao tráfego 
de veículos e pedestres. 
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO – Vias necessárias ao tráfego de veículos e pedestres. 
SUBSOLO – Pavimento situado abaixo do pavimento térreo, cuja laje de cobertura 
encontra-se abaixo do nível do meio fio. 
Para efeito desta Lei, considera-se subsolo na baixada litorânea o pavimento que 
não ultrapasse 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) em relação ao nível do 
meio-fio. 
TAPUME – Vedação vertical provisória com a finalidade de isolar a obra e proteger 
os operários e transeuntes. 
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TAXA DE OCUPAÇÃO – Relação entre a área da projeção horizontal da edificação 
e a área total do terreno. 
TERRENO – Propriedade particular, edificada ou não. 
TESTADA – Linha limítrofe entre a gleba ou lote e o logradouro público que coincide 
com o alinhamento. 
TOLDO – Dispositivo revestido de lonas ou placas que constitui abrigo contra o sol 
ou as intempéries. 
URBANIZAÇÃO – Obras e serviços executados numa determinada área com vistas 
a sua utilização para fins urbanos. 
USO COMERCIAL E DE SERVIÇOS – Destinado a comercialização de mercadorias 
ou prestação de serviços à população e de apoio às atividades comerciais e 
industriais. 
USO ESPECIAL – Exercido por atividades de prestação de serviços públicos: de 
comunicação, saúde, educação, hospedagem, esporte, cultura, lazer, atividades 
religiosas, terminais de carga ou de passageiros, matadouros e/ou frigoríficos, 
cemitérios, crematórios e demais serviços prestados à coletividade. 
USO INDUSTRIAL – Destinado à extração, beneficiamento, desdobramento, 
transformação, manufatura, montagem, manutenção ou guarda de matérias-primas 
ou mercadorias de origem mineral, vegetal ou animal. 
USO INSTITUCIONAL – Exercido por atividades de prestação de serviço público por 
parte do governo estadual, municipal ou federal. 
USO MISTO – Exercício concomitante do uso residencial e do não residencial. 
USO NÃO RESIDENCIAL – Exercido por atividades de comércio, serviços, de uso 
coletivo, industrial, misto, institucional e especial. 
USO PERMITIDO – Uso aceitável sem restrições. 
USO PROIBIDO – Uso inaceitável para a área. 
USO RESIDENCIAL – Exercido em edificações unifamiliares, multifamiliares e 
coletivas, horizontais ou verticais, destinadas à habitação permanente. 
USO TOLERADO – Uso aceitável com restrições. 
VÃO LIVRE – Distância entre dois apoios, medida entre as faces internas. 
VIA ARTERIAL – Via ou trecho com significativo volume de tráfego, utilizada nos 
deslocamentos urbanos de maior distância, com acesso às vias lindeiras 
devidamente sinalizados. Coincidindo geralmente com os principais corredores de 
tráfego. 
VIA COLETORA – Via ou trecho com função de realizar a coleta e distribuição do 
tráfego, alimentando as vias arteriais, regionais e locais. 
VIA LOCAL – Via ou trecho destinada ao tráfego local de uma área, possibilitando o 
acesso às edificações. 
VIA MISTA – Via ou trecho destinada à circulação de pedestre e ao laser, de baixo 
volume de circulação de veículos, na qual a entrada de veículos de carga aconteça 
apenas eventualmente. 
VIA REGIONAL – Via ou trecho com função de fazer a ligação com municípios 
vizinhos. São geralmente interurbanas, abrangendo os trechos rurais, de contorno e 
de travessia da cidade. 
VIA DE PEDESTRE – Vias para tráfego exclusivo de pedestres. 
VILA – Conjunto de edificações térreas, populares, exclusivamente residenciais, 
dispostas lado a lado. 
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ZONA – Porção territorial do Município com características semelhantes e limites 
definidos em Lei. 
ZONA URBANA – Área caracterizada pela continuidade das edificações dos 
logradouros, provida com dois dos seguintes equipamentos: meio-fio ou pavimento 
com canalização de águas pluviais, rede de abastecimento de água potável, rede de 
esgotamento sanitário, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de 
saúde, numa distância máxima de 3 km (três quilômetros), do imóvel considerado. 
Para efeito de parcelamento do solo a zona urbana é definida por lei, não 
necessitando atender à definição. 
ZONEAMENTO – Parcelamento do solo urbano em zonas, seguindo necessidades e 
conveniências existentes ou pré-estabelecidas, através de legislação específica. 
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ANEXO II – MAPA DO ZONEAMENTO URBANO 
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ANEXO III – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE USO 
 

 
GRUPO I 

 
Classificação dos Usos 
 

COMÉRCIO 
 
-Açougues  
-Avícolas  
-Antiquários  
-Alimentos congelados  
-Artigos de cine, foto, som  
-Aparelhos elétricos e eletrônicos  
-Aparelhos de uso doméstico e pessoal  
-Aquários e peixes ornamentais  
-Armarinhos  
-Artesanato  
-Artigos de borracha e couro  
-Artigos de cama, mesa e banho  
-Artigos desportivos e recreativos  
-Artigos para escritórios  
-Artigos funerários  
-Artigos de vestuário  
-Artigos e produtos veterinários e 
agropecuários  
-Artigos esotéricos  
-Artigos e suprimentos de informática  
-Artigos importados  
-Artigos médicos e odontológicos  
-Artigos para arte e decoração  
-Artigos para festas  
-Artigos para pintura  
-Artigos para presente  
-Artigos religiosos  
-Bazares  
-Depósitos de bebidas  
-Bicicletas e motocicletas  

-Bijuterias  
-Encanadores  
-Brinquedos  
-Confeitarias  
-Colchões  
-Cosméticos  
-Drogarias e farmácias  
-Essências, corantes e especiarias  
-Equipamentos e artigos de segurança  
-Embalagens  
-Ferramentas e ferragens  
-Floriculturas  
-Instrumentos musicais  
-Joalherias e relojoarias  
-Jornais e revistas  
-Laticínios e frios  
-Livrarias e papelarias  
-Materiais plásticos  
-Mercearias  
-Molduras  
-Óticas  
-Padarias  
-Pescados  
-Perfumarias  
-Peças e acessórios para veículos  
-Produtos naturais  
-Produtos hortifrutigrangeiros  
-Sapatarias  
-Tabacarias  
-Vidraçarias  
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SERVIÇOS 

 
Serviços Públicos 
 

- Agências de correio e telégrafo 
- Postos policiais 
- Postos telefônicos 
- Representações diplomáticas 
- Representações de organismos internacionais 
- Cartórios 
Serviços de saúde 
 

- Postos de saúde pública 
- Postos de vacinação 
- Bancos de sangue 
- Clinicas especializadas 
- Clínicas médicas e odontológicas 
 
Serviços técnico-profissionais 
 

- Agências de publicidade e propaganda 
- Consultórios 
- Estúdios de escultura, desenho e pintura artística 
- Profissionais autônomos 
- Sedes administrativas de construtoras 
- Serviços de acupuntura 
- Serviços de auditoria 
- Serviços de fotolito e microfilmagem 
- Serviços de investigação particular 
- Serviços de promoção e organização de eventos 
- Serviços de tradução e documentação 
- Serviços de jornalismo e comunicação 
 
Organizações cívicas, políticas e de interesse coletivo 
 

- Comitês políticos 
- diretórios políticos 
- Sedes de partidos políticos 
- Associações de bairros 
- Associações de moradores 
- Sedes de movimentos sociais 
 

Serviços de educação 
 

- Institutos para cegos e surdo-mudos 
- Institutos para pessoas especiais 
- Jardins de infância e maternais 
- Pré-escolas 
- Escolas de idiomas 
- Escolas para ensino fundamental 
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- Escolas para ensino médio 
- Cursos pré-vestibulares 
- Centros de formação profissional 
- Escolas superiores isoladas 
- Escolas militares 
- Escolas técnicas 
- Campus universitários 
 
Serviços de Diversão e Comunicação 
 

- Locação de filmes e discos 
- Locação de fitas de videogame 
- Casas lotéricas 
- Emissoras de radio difusão 
- Emissoras de vídeo-comunicação 
- Brinquedos eletrônicos 
- Circos  
- Parque de Diversões 
 
Serviços auxiliares da agricultura 
 

- Assistência técnico-rural 
- Locação de máquinas e equipamentos agrícolas 
 
Serviços auxiliares de transporte 
 

- Locação e arrendamento de bicicletas; 
- Escritórios de transportes diversos, sem pátio de veículos 
 
Serviços pessoais 
 

- Barbeiros 
- Centros de estética 
- Atelier de costura 
- Aulas particulares 
- Estúdios fotográficos 
- Locação de artigos de vestuário 
- Massagens, saunas, duchas e banhos 
- Salões de beleza 
- Engraxates 
- Academias de ginastica e esportivas 
- Escolas de dança, música e natação 
- Serviços funerários 
 
Serviços domiciliares 
 

- Administração de condomínios 
- Chaveiros 
- Dedetização 
- Escritórios de limpeza e conservação de edificações 
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- Jardinagem e paisagismo 
- Locação de artigos para festas 
- Lavanderias e tinturarias 
- Buffets 
 
Serviços de Reparação e Conservação 
 

- Montagem de molduras e quadros 
- Serviços de vidraçaria 
- Reparação de artigos de couro e similares 
- Reparação de bicicletas 
- Reparação de instalação de gás, elétricas e hidráulicas 
- Reparação de instalação de antenas 
- Reparação e conservação de máquinas, aparelhos e artigos de uso domestico ou 
pessoal 
- Serviços de montagem de divisórias 
- Reparação de veículos excluindo lanternagem e pintura 
- Montagem industrial 
- Reparação de motocicletas  
 
Serviços de alojamento e alimentação 
 

- Casas de chá 
- Casas de doce 
- Cafeterias 
- Sorveterias 
- Lanchonetes 
- Bares e restaurantes 
- Albergues 
- Pensões 
- Apart-hotéis 
- Hotéis  
- Motéis 
 
Entidades desportivas e recreativas 
 

- Ligas desportivas e recreativas 
- Associações desportivas e recreativas 
- Confederações e federações 
- Clubes 
- Quadras de esportes 
 
Instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores 
imobiliários e imóveis 
 

- Casas lotéricas 
- Seguradoras 
- Administradoras de cartão de crédito 
- Distribuidoras e corretoras de títulos e valores 
- Instituições financeiras de aplicação, financiamento, investimento e crédito 
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- Bolsas de valores 
- Caixas eletrônicos e postos de atendimento bancário 
- Casas de câmbio 
- Compra, venda, administração, corretagem e incorporação de imóveis 
- Empreendimentos imobiliários  
- Estabelecimentos bancários 
 
Entidades de classe, sindicais e órgãos de previdência 
 

- Associações  
- Conselhos 
- Sindicatos 
- Previdência pública e privada 
- Federações 
- Confederações 
- Órgãos de assistência a empresas 
 
Assistência Social 
 

- Asilos 
- Associação beneficente 
- Creches 
- Entidades de assistência e promoção social 
- Orfanatos 
 
Instituições científicas, culturais, tecnológicas e filosóficas 
 

- Mostras artesanais e folclóricas 
- Associações culturais, filosóficas e científicas 
- Museus 
- Estabelecimentos de cultura artística 
- Centros de documentação 
- Centros de pesquisa 
- Bibliotecas 
 
Instituições religiosas 
 

- Associações religiosas 
- Órgãos administrativos de instituições religiosas 
- Templos 
- Congregações religiosas 
- Seminários religiosos  
 
Indústria até 100,00m² 
 

- Confecções  
- Doces caseiros 
- Sorvetes 
- Bordados 
- Artesanatos 
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GRUPO II 

- Todos os usos do grupo I 
 
Comércio 
 

- Animais 
- Madeira e sucata 
- Derivados de petróleo 
- Explosivos 
- Armas e munições 
- Fogos de artifícios 
- Produtos químicos e inflamáveis 
- Equipamentos e maquinas para uso comercial e industrial 
- Hipermercado 
- Shopping Center 
- Comércio atacadista e distribuidor 
- Depósitos 
- Máquinas e equipamentos agrícolas 
- Máquinas e equipamentos para construção civil 
 
Serviços de saúde 
 

- Serviços veterinários de alojamento 
 
Serviços técnico-profissionais 
 

- Serviços gráficos, editoriais e de reprodução 
- Escritórios com pátios de máquinas, veículos e equipamentos 
 
Serviços de diversão e comunicação 
 

- Cinemas, teatros e auditórios 
- Boites 
- Boliches 
- Pistas de patinação 
- Emissoras de televisão 
 
Serviços auxiliares de transporte 
 

- Borracharias 
- Capotarias 
- Escoltas especializadas  
- Estacionamentos 
- Edifícios garagem 
- Postos de abastecimentos e serviços de veículos 
- Transportes escolares 
- Transporte em ambulância 
- Autoescolas 
- Locação e arrendamento de veículos automotores 
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- Garagens de empresas de transporte de passageiros ou de cargas 
- Garagens de serviços de guindaste e reboque 
- Guarda móveis 
- Transporte de mudanças e valores com pátios de veículos 
- Transporte e coleta de lixo 
- Aeroportos 
- Estações ferroviárias 
- Estações rodoviárias 
 
Indústria até 100,00m² 
 

- Calçados 
- Alimentos 
- Padarias 
 
Serviços domiciliares 
 

- Casas de recepção e salões de festa 
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GRUPO III 
- Todos os usos do grupo II 
- Indústrias 

ANEXO IV – TABELA DE MULTAS 

 

DESCRIÇÃO DE CONDUTA MULTA 
  

Jogar lixo ou entulho nas vias e logradouros públicos. 
 

¼  a 5 UFM 

Fracionar e/ou vender lotes sem que o loteamento esteja aprovado 
 

2 a 5 UFM 

Não cumprimento do termo de acordo do loteamento. 3 a 10 UFM 
 

Executar obras que alterem definitiva ou provisoriamente o sistema 
viário da Cidade, sem prévia autorização. 
 

5 a 10 UFM 

Construir, reconstruir, reformar, demolir ou executar obras de qualquer 
natureza que tenham condições de aprovação, mas iniciada sem o 
devido pedido de licença. 
 

½ a 2 UFM 

Iniciar obras cujo projeto não apresente condições de aprovação. 
 

½ a 5 UFM 

Iniciar obra sem o pagamento do tributo devido. 
 

¼ a 1 UFM 

Inexistência de alvará na obra, bem como um jogo das plantas 
aprovadas. 
 

⅛ a 1 UFM 

Material de construção nas vias públicas, sem consentimento da 
repartição competente. 
 

¼ a 1 UFM 

Habitar sala, apartamento, residência ou compartimento sem o 
respectivo “habite-se”. 
 

½ a 1 UFM 
 

Fazer ligação direta do esgoto sanitário à rede pluvial. ½ a 5 UFM 
 

Omitir-se na construção, restauração, manutenção ou adequação de 
passeios às normas de acessibilidade e muro de alinhamento do 
gradil, reparos e pintura da fachada, em vias públicas que tiverem 
meios-fios assentados. 

½ a 3 UFM 

Deixar de fornecer proteção com tapumes ou aparadeiras, nas 
construções, reconstruções ou demolições. 

⅛  a 1 UFM 

 

Deixar de murar os terrenos situados em logradouros providos de 
meio-fio. 

 

½ a 1UFM 
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