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Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.
LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO
LEI Nº 1092/2010
DE 30 DE JUNHO DE 2010
“Regulamenta o Art. 109-A da Lei Municipal nº
1046/2009, e altera as Leis Municipais nº 913,
de 03/09/2008, que institui o Código
Urbanístico e Ambiental, bem como a Lei
Municipal nº 339, de 26.12.1995, que
estabelece normas relativas à realização de
obras no Município”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,
Faço saber que a Câmara de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Regulamenta o Art. 109-A da Lei
Municipal nº 1046 de 22 de dezembro de 2009, que
acrescentou o referido artigo à Lei nº 866/2008, no que
estabelece regras especiais para aprovação de
empreendimentos na forma de urbanização integrada e de
interesse social no Município, bem como altera a Lei
Municipal nº 913, de 03 de setembro de 2008, que institui o
Código Urbanístico e Ambiental, e a Lei Municipal nº 339,
de 26 de dezembro de 1995, que estabelece normas
relativas à realização de obras no Município.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.2º - Esta Lei estabelece normas
específicas para aprovação de empreendimentos de
parcelamento do solo, na forma de urbanização integrada e
de interesse social no Município.
Parágrafo único. A aplicação desta Lei dá-se
sem prejuízo de outras normas específicas de âmbito
federal, estadual, distrital ou municipal que com ela sejam
compatíveis, respeitadas as competências constitucionais
de cada ente federativo.
TÍTULO II
DAS NORMAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Art. 3º - Os empreendimentos de
urbanização integrada, destinados à habitação,
estruturados na forma de condomínio (frações ideais) ou
não, deverão ser dispensados ou atenuados da exigência
de doação de área ao domínio público, em função do seu
porte, bem como dispensados da caução e da assinatura

de Termo de Acordo e Compromisso (TAC) e Decreto de
aprovação, de acordo com as condições descritas no
Inciso I do Anexo I desta Lei.
Art. 4º - Os demais empreendimentos de
urbanização integrada, de uso integrado e não residencial
deverão atender às condições descritas no Inciso II do
Anexo I desta Lei.
Art. 5º - As prerrogativas indicadas nos
artigos 2º e 3º e detalhadas nos Incisos I e II do Anexo I,
respectivamente, não dispensam o empreendedor de
realizar os serviços de infra-estrutura, arborização e
demais obras, bem como de atender às seguintes
exigências:
I. Para os empreendimentos com
obrigação de doação de área ao domínio público, no
mínimo, 25% dessa área deverá ser disposta de forma
contínua e não inserida em área de preservação
permanente (APP), para ser utilizada como área de lazer,
de acordo com o projeto aprovado pelo órgão municipal
competente.
II. Para os empreendimentos vinculados a
programas habitacionais de interesse social e com
obrigação de doação de área ao domínio público, será
tolerada a existência de terrenos com declividade de até
100%, ou seja, inclinação de até 45º (quarenta e cinco
graus) em, no máximo, 50% da área doada, desde que esta
área esteja situada na gleba do respectivo parcelamento.
III. Nos empreendimentos citados no Inciso
II deste artigo, desde que garantida área de lazer mínima,
conforme indicado no Inciso I deste artigo, será admitida:
§ 1º - áreas de passeios computadas no
cálculo da área verde mínima de doação ao domínio
público municipal, quando os mesmos forem permeáveis,
revestidos de grama e arborizados, contendo, pelo menos,
duas filas de placas de concreto ou outro material, que
permita a circulação de pedestres.
§ 2º- área de preservação permanente
(APP) computada no cálculo da área verde mínima de
doação ao domínio publico municipal, de acordo com a
faixa de renda salarial a que os empreendimentos forem
destinados, nas seguintes condições:
a) para faixa de renda de 0 a 03 salários
mínimos, será tolerada a doação de APP em até 95%
(noventa e cinco por cento) da área verde mínima exigida;
b) para faixa de renda de 03 a 10 salários
mínimos, será tolerada a doação de APP em até 50%
(cinqüenta por cento) da área verde mínima exigida;
IV. Para os empreendimentos citados no
inciso II deste Artigo, será admitida a doação de área
institucional com, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento)
da área líquida, desde que respeitadas as áreas mínimas
exigidas, conforme alínea “c” do inciso I, incisos III e IV do
Art. 37 do Código Urbanístico e Ambiental (Lei Municipal nº
913/2008).
Art. 6º - Todo Condomínio Urbanístico ou
Urbanização Integrada, independente do tamanho da área
ou de vinculação a programas de interesse social, quando
estiver inserido em parcelamento que efetuou a doação de
área ao domínio público, na proporção devida, conforme
legislação vigente à época de aprovação, será dispensado
de nova doação de área.
Parágrafo único: excetuam-se da
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dispensa de doação de área pública, aqueles
empreendimentos que necessitem implantação de vias de
acesso externo, para conexão com a malha viária pública
existente.
Art. 7º - Os empreendimentos de
urbanização integrada, de uso residencial, com área total
de até 2ha (dois hectares), serão dispensados de destinar
área para atividade comercial e de serviço, desde que
comprovada a existência de comércio dos tipos centro
comercial, supermercado, mercearia, padaria ou similares,
que disponham de venda de alimentos, a uma distância
igual ou inferior a 1.000,00m (mil metros), contados ao
longo de via pública, a partir do seu portão de acesso.
Art. 8º - Os empreendimentos de
urbanização integrada, vinculados a Programas
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de
Interesse Social, deverão atender aos parâmetros
urbanísticos especiais, estabelecidos no Anexo II.1, II.2 e
II. 3 desta Lei, da seguinte forma:
I. Anexo II.1, quando inseridos nas zonas
urbanas situadas a Leste da Rodovia BA-099;
II. Anexo II.2, quando inseridos nas zonas
urbanas situadas a Oeste da Rodovia BA-099;
III. Anexo II. 3, quando inseridos nas zonas
rurais;

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE
CAMAÇARI, EM 30 DE JUNHO DE 2010.
LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

Lei nº 1092/2010
ANEXO I:
PARÂMETROS PARA URBANIZAÇÃO - ÁREAS
VERDES E DE LAZER
I. Condicionantes e exigências para aprovação de
empreendimentos de urbanização integrada, de uso
residencial:

Parágrafo único: Quando a topografia
natural do terreno a ser implantado o empreendimento
apresentar cota de nível inferior à da via principal de
acesso, será tolerada a extrapolação do gabarito
estabelecido para a Zona, da seguinte forma:
a) extrapolação de até 01 (um) pavimento,
se a diferença for maior do que 1,50m (um metro e meio);

II. Condicionantes e exigências para aprovação dos demais
empreendimentos de urbanização integrada (usos
integrados não residenciais):

b) extrapolação de até 02 (dois)
pavimentos, se a diferença for maior do que 4,00m (quatro
metros).
c) nos casos de terrenos situados a Leste
da BA 099, a via principal de referência a ser considerada é
a própria BA 099, sendo que essa extrapolação de gabarito
só será tolerada quando não resultar em prejuízo à visão do
mar.
Art. 9º - Os empreendimentos de
urbanização integrada, vinculados a Programas
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de
Interesse Social, inseridos nas zonas urbanas deverão
atender aos parâmetros urbanísticos especiais, referentes
a sistema viário, estabelecidos no Anexo III desta Lei.
Art. 10 - Os empreendimentos de
urbanização integrada, vinculados a Programas
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de
Interesse Social, deverão atender aos parâmetros
especiais, referentes à habitação popular, estabelecidos
no Anexo IV desta Lei.
Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Lei nº 1092/2010
ANEXO II: PARÂMETROS
URBANÍSTICOS ALTERNATIVOS DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
Exclusivos p/ aplicação nos empreendimentos de
urbanização integrada, vinculados a Programas
Municipais, Estaduais ou Federais de Habitação de
Interesse Social.
ANEXO II. 1:
ZONAS URBANAS
SITUADAS A LESTE DA BA-099
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Plano Diretor.

Lei nº 1092/2010
REQUISITOS/ PRERROGATIVAS ESPECIAIS
1. Não é permitido alinhar em divisas.
2. Permitido no máximo alinhar a edificação em uma
divisa, quando esta não for testada, compensando com
o dobro do recuo mínimo no lado oposto.
3. Permitido no máximo alinhar a edificação em duas
divisas, quando não se tratar de testadas,
compensando com o dobro do recuo mínimo nos lados
opostos.
Adotar as seguintes condições para os recuos:

4.
Adotar os parâmetros mais restritivos, quando
houver divergência entre os parâmetros estabelecidos
neste Código e os estabelecidos nos respectivos
zoneamentos das Áreas de Proteção Ambiental JoanesIpitanga, do Rio Capivara, Lagoas de Guarajuba e demais
unidades de conservação.
5. Parâmetros especiais para lotes que possuam pelo
menos uma testada voltada para a Estrada do Coco (Ba
099), Via COPEC, Via Parafuso (Ba 535), Via Abrantes,
Via Atlântica, Av Jorge Amado (antiga Av Leste): Lote
mínimo = 1.000,00m2, Testada mínima = 20,00m e
prioridade para uso não-residencial integrado. Para
licenciamento de usos não integrados Grupo I e II, a
prefeitura, através da SEDUR, deverá analisar caso a
caso, adotando a distância mínima de 50,00m da
edificação correspondente para áreas residenciais ou
residências existentes.
6. No caso de loteamentos aprovados, adotar os
parâmetros do Termo de Acordo e Compromisso (TAC)
do loteamento, quando houver divergência entre os
parâmetros estabelecidos neste Código e os
estabelecidos no TAC.
7. Permitidos parâmetros especiais para habitação de
interesse social, nos casos de
regularização/reurbanização/relocação, nas áreas
inseridas em ZEIS.
8. Não são permitidas ocupações ao longo da faixa de
servidão da linha de transmissão.
9. Assegurar a visibilidade mínima de 70% da testada da
gleba, no sentido da BA-099 para o mar.
10. Nos condomínios de galpões, permitido no máximo uma
unidade imobiliária para cada 500,00m2 de área de
terreno.
11. Permitido abater da área permeável exigida até 10% da
área pavimentada com piso drenante.
12. Aplicação do coeficiente de aproveitamento máximo
mediante Outorga Onerosa do Direito de Construir ou
TRANSCON e sujeita à aprovação do Conselho da
Cidade e Conselho Municipal do Meio Ambiente.
13. Permitidos parâmetros especiais nas áreas de
Operação Urbana Consorciada (OUC), indicadas no

14. Poderão ser leiloados parâmetros adicionais nas áreas
de OUC, 20% (vinte por cento) sobre o quantitativo de
área equivalente ao coeficiente máximo, pelo poder
público, mediante realização de Estudo de Impacto de
Vizinhança e com aprovação prévia pelo Conselho da
Cidade, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente
que poderá exigir Estudo de Impacto Ambiental.
15. Permitidas apenas construções de apoio a visitação do
parque, tais como: sanitários, laboratórios, viveiros e
estufas, locais de apoio às atividades, como
bicicletários, guarda de equipamentos, posto de
atendimento ao visitante, posto policial, salas de aula
voltadas para cursos livres de educação ambiental e
equipamentos sócio-culturais, ouvido o Conselho
Municipal do Meio Ambiente.
16. Não permitido parcelamento do solo.
17. No caso de pilotis com altura até 0,80 m, a mesma não é
computada no cálculo da altura máxima permitida para
edificações.
18. Licenciamento vinculado à apresentação do projeto de
acesso ao empreendimento e sua articulação com a
Estrada do Coco, Via Parafuso, Via Atlântica, Via
Abrantes ou Via COPEC, obedecidas às normas e
parâmetros estabelecidos pelo DERBA, no caso de
terrenos lindeiros ou com acesso por essas vias.
19. Permitido uso não residencial, considerado como
integrado, preferencialmente, quando de apoio ao
turismo e/ou ao turismo residencial, em área específica,
incorporada ao projeto de um empreendimento, sendo
que a fração ideal mínima deverá ser a indicada para
lote mínimo da zona.
20. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada
250,00m2 de área de terreno.
21. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada
150,00m2 de área de terreno.
22. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido no
máximo 1 (uma) unidade imobiliária para cada
125,00m2 de área de terreno.
23. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido
utilizar os mesmos recuos estabelecidos para o uso
unirresidencial.
24. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido
reduzir em 10% a taxa de permeabilidade.
25. No caso de uso pluridomiciliar, em conjunto ou
condomínio horizontal (tipologia de casas), permitido
reduzir a área verde de uso comum em até 10%, desde
que a área permeável total do projeto fique superior à
50% da área total do conjunto e que seja garantida a
proporção mínima de 35,00m2 de área verde e de lazer
comum, por unidade imobiliária.
26. Na Zona Rural, para glebas superiores a 10 ha, a área
construída máxima permitida é de 10.000,00m².

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - DIÁRIO OFICIAL - ANO VIII - Nº 365 - de 26 de Junho a 02 de Julho de 2010- PÁGINA 11

