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Diário Oficial
PDDU - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

CÓDIGO URBANÍSTICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

LEI Nº 866/2008
DE 11 JANEIRO DE 2008

“Dispõe sobre o Plano Diretor de De-
senvolvimento Urbano do Município de 
Camaçari e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Mu-
nicipal: 

faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei Complementar: 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari que estabelece as 
exigências fundamentais de ordenação deste município, sua sede, Zona 
Rural e Orla Marítima, para o cumprimento da função social da propriedade, 
devendo ser revisto no prazo máximo de dez anos.

Parágrafo único. O plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as 
prioridades contidas nesta Lei. 

Art. 2º. Integram a presente Lei:
I. Anexo I – Conceitos;
II. Anexo II – Diretrizes para Planos; 
III. Anexo III - Programas, Projetos, Ações e Prioridades; 
IV. Anexo IV – Instrumentos de Política Urbana por Zona; 
V. Anexo V – VETADO
VI. Anexo VI - Mapas:
a. Mapa 01 (Estruturação Espacial - Sede); 
b. Mapa 02 (Estruturação Espacial - Orla); 
c. Mapa 03 (Macrozoneamento); 
d. Mapa 04 (Zoneamento - Sede);
e. Mapa 05 (Zoneamento - Orla);
f. Mapa 06 (Zoneamento Especial - Sede);
g. Mapa 07 (Zoneamento Especial  - Orla); 
h. Mapa 08 (Sistema Viário e Projetos - Sede); 
i. Mapa 09 (Sistema Viário e Projetos - Orla);
j. Mapa 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana -  

                  Sede);
k.  Mapa 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana     

                   - Orla);
l. VETADO 

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. A política de desenvolvimento urbano está orientada 
para a integração urbanística dos espaços do Município, enfatizando a 
compatibilização do crescimento econômico com a garantia da equidade 
social, da conservação e recuperação ambiental, da valorização da cultura 
local e da democratização da gestão municipal. 

Art. 4º. Para a efetivação da política de desenvolvimento 
urbano são definidas diretrizes, programas, projetos, ações, bem como 
instrumentos e parâmetros de controle urbanístico e ambiental. 

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Art. 5º. São princípios orientadores da política de desenvol-
vimento urbano: 

LEIS I. democratização do acesso à cidade e à cidadania, mate-
rializada no direito à moradia, infra-estrutura, serviços urbanos, ambiente 
saudável, cultura, esporte e lazer; 

II. gestão democrática da cidade, de forma a garantir a trans-
parência das informações e o controle social na elaboração e execução de 
políticas públicas e da ocupação e ordenamento do uso do solo; 

III. reconhecimento do direito à moradia e à segurança da posse 
como direitos fundamentais; 

IV. cumprimento da função social da cidade e da propriedade, 
exercida em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cida-
dãos e também do equilíbrio ambiental, de modo a atender às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade, expressas nesta lei, e a garantir:

a. o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qua-
lidade de vida, justiça social, desenvolvimento de atividades econômicas, 
ao ambiente equilibrado e à cultura; 

b. o estabelecimento de normas de ordenação e controle do 
uso do solo que evitem inadequações e ociosidade dos imóveis urbanos 
e assegurem infra-estrutura, serviços públicos e proteção do patrimônio 
ambiental e cultural; 

c. a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida aos espaços urbanos; 

d. o direito a espaços públicos de qualidade; 
e. o equilíbrio ambiental, com correção das distorções do cres-

cimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
f. a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de 

urbanização; 
g. a integração e complementaridade entre as atividades 

urbanas e rurais, inclusive nas áreas de interesse turístico. 

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 6º. São objetivos gerais da política de desenvolvimento 
urbano:

I. qualificar a estrutura urbana para garantir o direito à moradia 
adequada que inclui a segurança da propriedade e da posse, disponibilidade 
de serviços, de infra-estrutura, custo acessível, habitabilidade, acessibili-
dade, localização e adequação cultural; 

II. dotar a cidade de infra-estrutura e qualidade urbanística 
e ambiental, capazes de potencializar o desenvolvimento das atividades 
econômicas; 

III. promover a recuperação ambiental das áreas degradadas 
do Município; 

IV. garantir a utilização racional dos recursos naturais dispo-
níveis e preservar integralmente áreas de valor ambiental significativo, 
especialmente as restingas, dunas, áreas úmidas e manguezais; 

V. privilegiar os investimentos direcionados para os segmentos 
da população em situação de vulnerabilidade, risco social e pobreza;

VI. estimular a participação da sociedade civil na formulação 
e implementação de políticas públicas, estabelecendo as bases para a 
prática de uma gestão municipal democrática; 

VII. ampliar a capacidade de gestão do território municipal; 
VIII. construir uma política de desenvolvimento regional. 

CAPÍTULO IV
DOS EIXOS ORIENTADORES

Art. 7º. A política de desenvolvimento urbano contempla os 
seguintes eixos de orientação, pelos quais se pautam as diretrizes da 
presente Lei: 

I. reforço do papel estratégico do Município na Região Metro-
politana de Salvador (RMS) e no espaço da Macrorregião de Salvador, na 
localização das atividades econômicas e na ocupação residencial, no curso 
da dinâmica de expansão de Salvador e Lauro de Freitas; 

II. orientação das políticas governamentais no sentido de 
apoiar investimentos que priorizem a distribuição da riqueza gerada e sua 
reprodução no Município; 

III. construção progressiva de uma cidade sustentável, através 
da garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho, 
esporte e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

REPUBLICAÇÃO POR INCLUSÃO DO ANEXO VI - MAPAS
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de desenvolvimento social, de forma a gerar benefícios para toda a re-
gião. 

Seção II
Das diretrizes para inserção de Camaçari

no contexto metropolitano

Art. 10. São diretrizes para a inserção de Camaçari no contexto 
metropolitano:

I. realização de estudos orientados para a redefinição dos 
limites territoriais da Região Metropolitana de Salvador, considerando a 
atual dinâmica de desenvolvimento turístico do Litoral Norte e as ações em 
curso de redefinição das relações de Salvador com o Recôncavo; 

II. montagem de estratégias de desenvolvimento metropolitano, 
notadamente quanto aos seguintes aspectos: 

a. controle de tráfego interno; 
b. controle da ocupação ao longo das vias estruturais intrame-

tropolitanas, com destaque para a Estrada do Coco; 
c. criação de mecanismo de atração de investimentos indus-

triais, comerciais e de serviços, incluindo-se turismo e entretenimento, 
saúde, educação e logística em transportes; 

d. realização de campanhas de educação ambiental; 
e. implantação de serviços públicos na área de educação, 

segurança e de saúde pública; 
f. formação de consórcios públicos para a realização de 

projetos envolvendo interesses comuns com os demais municípios da 
RMS, especialmente na regulamentação e implementação da política de 
transporte e na gestão ambiental. 

CAPÍTULO VI
DO REFORÇO DAS ESTRUTURAS INTERNAS DO MUNICÍPIO

Art. 11. São diretrizes estruturantes prioritárias para o desen-
volvimento municipal:

I. elaboração de políticas públicas que objetivem um modelo 
de desenvolvimento mais justo e organizado, pautadas na qualificação da 
força de trabalho e na universalização dos serviços e infra-estrutura, com 
atenção especial às seguintes ações: 

a. implementação de medidas para elevar o nível de escola-
ridade da população e ampliar a oferta de educação profissionalizante e 
superior; 

b. atenção à saúde da população mediante a qualificação dos 
serviços e ampliação da cobertura dos programas preventivos;

c. criação de um sistema integrado de ação social, concebido 
e implementado de forma articulada com uma política de desenvolvimento 
econômico; 

II. apoio ao fortalecimento e diversificação da cadeia produtiva 
local; 

III. formulação de políticas específicas de acesso ao emprego 
para a população jovem e para as mulheres; 

IV. implementação de sistema de informações baseado em 
dados oficiais e na adoção de técnicas de geoprocessamento, de forma a 
subsidiar estudos e fundamentar as ações no Município; 

V. suporte a atividades econômicas tradicionais do Município, 
como a pesca e a agricultura, e em particular a iniciativas de cooperativas 
e outras formas de associativismo na linha da economia popular; 

VI. qualificação do transporte entre Sede e Orla e destas com o 
interior mais imediato, de forma a assegurar a mobilidade e a acessibilidade 
em todo o território do Município; 

VII. controle do uso e da ocupação do solo no sentido de evitar 
o comprometimento da qualidade ambiental, com especial atenção à loca-
lização de novas indústrias com potencial de impacto, à ocupação da Orla 
por empreendimentos imobiliários, à concentração de estabelecimentos de 
comércio e serviços e à exploração mineral; 

VIII. qualificação urbanística e paisagística da BA-099 (Estrada 
do Coco), incluindo as vias de acesso às localidades da Orla, da BA-522 
(Via Abrantes), BA-512, Via Atlântica e das demais vias estruturantes da 
Sede; 

IX. garantia da livre circulação entre todas as localidades do 
Município, sem cobrança de pedágio; 

X. dinamização do uso e ocupação do Pólo de Apoio e Polo-
plast de Camaçari; 

XI. saneamento ambiental, na perspectiva de maior zelo 
pela saúde da população e pela qualidade dos recursos ambientais do 
Município; 

XII. aplicação dos instrumentos de política urbana disponíveis, 
sustentados nos princípios da função social da cidade e da propriedade, 
e da gestão democrática; 

XIII. priorização das zonas especiais de interesse social, para 
efeito de alocação de investimentos e execução de programa de regula-
rização fundiária; 

XIV. estudo de alternativas viáveis para o disciplinamento do 
transporte de cargas, particularmente cargas perigosas, no Município; 

IV. gestão democrática, por meio da participação de represen-
tantes dos vários segmentos da sociedade civil na formulação, execução 
e acompanhamento de políticas, planos, programas, projetos e ações de 
desenvolvimento do Município; 

V. cooperação entre o governo, a iniciativa privada e os de-
mais setores da sociedade na produção e recuperação do espaço urbano, 
frente ao passivo ambiental gerado pelos empreendimentos industriais e 
imobiliários instalados no Município; 

VI. planejamento da distribuição espacial da população e das 
atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as distorções do cresci-
mento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, promovendo 
um desenvolvimento sustentável; 

VII. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte 
e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população 
e às características locais; 

VIII. valorização e proteção do patrimônio ambiental e cultu-
ral; 

IX. adoção de padrões de produção e consumo de bens e 
serviços, compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social 
e econômica do Município; justa distribuição dos benefícios e ônus de-
correntes do processo de urbanização, de forma a permitir a apropriação 
coletiva da valorização imobiliária proveniente de investimentos públicos 
realizados; 

X. adequação dos instrumentos de política econômica, tributá-
ria e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento ur-
bano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral, 
o emprego e o acesso a bens e serviços aos habitantes do Município; 

XI. integração social e urbanística dos espaços do Município; 
XII. inclusão social progressiva da população, priorizando os 

indivíduos residentes nas áreas precárias e núcleos mais isolados; 
XIII. qualificação urbanística e paisagística do Município, 

criando condições seguras de circulação aos cidadãos, com marcação 
de elementos significativos da paisagem, ressaltando os marcos e as 
edificações de referência do Município. 

CAPÍTULO V
DA INSERÇÃO REGIONAL

Art. 8º. A política de desenvolvimento urbano orienta inter-
venções para reforçar a inserção de Camaçari no contexto regional, nos 
seguintes âmbitos de atuação:

I - na escala macrorregional;
II - na escala metropolitana. 

Seção I
Das diretrizes para inserção de Camaçari 

na escala macrorregional

Art. 9º. São diretrizes para a inserção de Camaçari na escala 
macrorregional:

I. aproximação com gestores públicos da macrorregião de 
Salvador, envolvendo os demais municípios da RMS, do Litoral Norte, do 
Recôncavo e da região polarizada por Feira de Santana, a fim de criar 
convergências para a construção de uma política de desenvolvimento 
regional, voltada para: 

a. a atração de investimentos; 
b. a montagem de políticas públicas conjuntas e articuladas; 
c. o desenho de estratégias espaciais de localização de ativi-

dades econômicas em todos os seus níveis; 
d. o planejamento, execução e gestão compartilhada de ele-

mentos de infra-estrutura, notadamente aqueles que articulam a região com 
outras regiões da Bahia, do Brasil e do Mundo, de áreas habitacionais e 
de zonas terciárias, sejam centros comerciais metropolitanos, de cidades 
ou de corredores de comércio e de serviços; 

e. localização adequada de atividades que possam compro-
meter os ambientes naturais; 

II. definição de uma equipe da Prefeitura capaz de trabalhar 
tanto nas relações com outros gestores da região quanto com o setor em-
presarial, para captar investimentos, tendo como prioritárias as seguintes 
ações: 

a. definição e implementação de políticas tributárias aliadas à 
oferta de ambientes urbanos adequados à instalação de empreendimentos, 
como a implementação efetiva de pólos de serviços na Sede municipal, 
para indústrias e serviços de apoio, e na Orla, para serviços ligados ao 
turismo e empreendimentos comerciais; 

b. elaboração de estudos sobre o suporte logístico da Região 
Metropolitana de Salvador e sua extensão até Feira de Santana, no sen-
tido de atrair investimentos em equipamentos e serviços de logística de 
interesse regional; 

c. definição de políticas específicas que conjuguem a instalação 
e o desenvolvimento de empreendimentos privados, com ações 
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XV. qualificação paisagística da Sede de forma a romper 
com a uniformidade visual, reforçar as referências urbanísticas e definir 
atrativos; 

XVI. produção e difusão do conhecimento sobre o patrimônio 
cultural do Município, envolvendo todas as edificações e elementos de 
importância histórica, cultural, artística e paisagística; 

XVII. incentivo e suporte de infra-estrutura ao ecoturismo, 
turismo de negócios, de aventura, esportivo e de lazer; 

XVIII. estruturação de uma política de incentivos para instala-
ção de empresas, mediante estudo criterioso dos impactos nas finanças 
municipais e da relação custo-benefício, sob a ótica da sustentabilidade 
ambiental; 

XIX. implementação de instrumentos que ampliem a ação 
reguladora do Poder Público e o controle social na produção da cidade, 
que possam viabilizar a captação da mais-valia gerada e sua aplicação 
nas áreas precárias do Município; 

XX. readequação dos grandes equipamentos, como a rodovi-
ária e o mercado, e a indicação de novos equipamentos, inclusive educa-
cionais e de saúde, compatíveis com a dinâmica econômica do Município 
e com o crescimento da cidade; 

XXI. desenvolvimento de políticas de formação e qualificação 
profissional, na perspectiva do mercado interno e regional; 

XXII. revisão da estrutura administrativa, tendo em vista a 
necessidade de racionalização e otimização do número de secretarias 
municipais, em particular daquelas com atuação na área social; 

XXIII. afirmação da autonomia política, financeira e adminis-
trativa do Município; 

XXIV. ampliação do quadro de servidores públicos efetivos e 
redução proporcional do número de cargos comissionados; 

XXV. estruturação da Secretaria do Planejamento Urbano e 
do Meio Ambiente (SEPLAN), de modo a possibilitar, em curto prazo, a 
municipalização da gestão ambiental; 

XXVI. capacitação dos servidores públicos municipais e con-
selheiros; 

XXVII. revisão do arcabouço jurídico necessário à gestão 
coordenada e participativa do desenvolvimento urbano; 

XXVIII. estruturação e fortalecimento dos conselhos existentes 
e criação do Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE) e do Conselho 
Municipal de Transportes; 

XXIX. implantação de sistemas de esgotamento sanitário, 
regularização do abastecimento de água, equacionamento dos problemas 
de drenagem e manejo adequado dos resíduos sólidos, prevendo-se o 
aproveitamento através de reciclagem e compostagem; 

XXX. identificação dos pontos de estrangulamento, disciplina-
mento de fluxos hídricos e eliminação das causas de assoreamento dos 
cursos d’agua; 

XXXI. recuperação ambiental do rio Camaçari, como parte de 
um amplo projeto que contemple o saneamento e a qualificação paisagística 
e de lazer da Sede; 

XXXII. implantação de sistemas de drenagem e pavimentação 
das vias; 

XXXIII. iluminação pública nos loteamentos implantados e 
consolidados, assim como a exigência de infra-estrutura para os futuros 
empreendimentos. 

Art. 12. Ficam aprovados os programas, projetos e ações, 
encampados pela Política de Desenvolvimento Urbano estabelecida neste 
Plano Diretor, instituídos nos termos do Anexo III da presente Lei. 

CAPÍTULO VII
DAS DIRETRIZES POR CAMPO DE AÇÃO PROGRAMÁTICA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 13. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, como 
instrumento básico para o desenvolvimento urbano, estabelece diretrizes 
nos seguintes campos:

I. desenvolvimento econômico e social; 
II. qualificação e proteção ambiental; 
III. estruturação urbana; 
IV. gestão do desenvolvimento municipal. 

Seção II
Das diretrizes de desenvolvimento econômico e social

Art. 14. São diretrizes gerais de desenvolvimento econômico 
e social: 

I. promoção dos meios adequados para uma maior eficiência 
da gestão e efetividade dos serviços municipais, apoiada no planejamento 
e monitoramento das ações; 

II. fortalecimento e diversificação das atividades econômicas, 
buscando a geração de trabalho e renda, através da ampliação de inves-
timentos na infra-estrutura urbana, do incentivo a setores gerado-

res de postos de trabalho e do fomento a arranjos produtivos locais; 
III. desenvolvimento da responsabilidade social das empresas, 

através do envolvimento em ações sociais, especialmente nos projetos 
que produzem impactos ambientais e socioeconômicos no Município e 
região; 

IV. melhoria das condições de saúde, através da conservação 
e recuperação do meio-ambiente, da oferta de infra-estrutura urbana e de 
serviços públicos compatíveis com as demandas da população; 

V. políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco 
de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais 
públicos e de trabalho; 

VI. implantação de cursos de formação e qualificação profis-
sional direcionados para o mercado de trabalho do Município e região, de 
forma a assegurar a empregabilidade da força de trabalho local; 

VII. execução de medidas para a elevação do nível de es-
colaridade da população, por meio da ampliação da oferta de educação 
infantil e ensino médio nas áreas rurais e localidades urbanas, incluindo 
ações específicas para reduzir a evasão, melhorar a distribuição da oferta 
e a qualidade do ensino; 

VIII. incentivo à cultura, história e tradições locais e regio-
nais; 

IX. melhoria da segurança pública, através da articulação do 
Município com os demais entes federativos; 

X. apoio a atividades esportivas no Município, implantando-se 
estruturas adequadas às modalidades praticadas, programas de treina-
mento e incentivo nas escolas públicas; 

XI. inclusão digital da população, através de cursos e da 
disponibilização de equipamentos nas escolas e espaços públicos espe-
cíficos. 

Art. 15. São componentes específicos do desenvolvimento 
econômico e social:

I. a saúde; 
II. a educação;
III. a assistência social; 
IV. a cultura, esporte e lazer;
V. a geração de emprego e renda. 

Subseção I
Da saúde

Art. 16. São diretrizes específicas para a saúde:
I. acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, 

em todos os níveis de complexidade; 
II. identificação e controle dos fatores determinantes e condi-

cionantes da saúde individual e coletiva, especialmente mediante ações 
referentes à vigilância sanitária e epidemiológica, à saúde do trabalhador, 
do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, das pessoas com defi-
ciência; à saúde mental, odontológica e de controle de zoonoses; 

III. divulgação obrigatória e garantia do acesso da população a 
informações de interesse da saúde, em particular daquelas concernentes a 
situações de risco potencial ou efetivo à saúde individual ou coletiva; 

IV. coordenação dos serviços de saúde mental, abrangidos 
pelo sistema único de saúde, desenvolvendo, inclusive, ações preventivas 
e extra-hospitalares; 

V. implantação de sistema de esgotamento sanitário e oferta de 
água potável, priorizando as localidades com maior incidência de doenças 
e de concentração de pobreza, buscando soluções alternativas para as 
localidades onde o sistema convencional não seja viável; 

VI. fortalecimento da atenção básica, tendo como prioridade 
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de 
Saúde da Família (PSF), buscando a ampliação da cobertura, com vistas 
à universalização do atendimento; 

VII. promoção do saneamento ambiental, através da redução 
da emissão de poluentes, da recuperação da vegetação e dos cursos 
d’água e de programas de educação ambiental; 

VIII. ampliação da auditoria, regulação, avaliação e controle 
do Sistema Municipal de Saúde; 

IX. ampliação das ações de vigilância epidemiológica, sanitária 
e ambiental; 

X. ampliação da cobertura do Programa de Planejamento 
Familiar;

XI. implantação de programa específico de atenção à saúde da 
população negra, especialmente de combate à anemia falciforme; 

XII. ampliação do programa de atenção à saúde do trabalhador, 
voltado especialmente para as doenças ocupacionais; 

XIII. ampliação da rede de urgência e emergência, inclusive 
psiquiátrica; 

XIV. atendimento à saúde 24 horas, buscando torná-la acessí-
vel a todas as localidades da Sede, Orla Marítima e Zona Rural; 

XV. ampliação do programa de saúde bucal;
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XVI – Implantação  do Centro de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO).

 
Subseção II

Da educação

Art. 17. São diretrizes específicas para a educação:          
 I. ampliação da oferta de creches e educação infantil; 
II. melhoria do aproveitamento escolar no ensino fundamental, 

através do planejamento pedagógico que valorize a cultura local; 
III. redução progressiva das distorções série-idade e desenvol-

vimento de políticas específicas para reduzir o abandono, a repetência e 
a evasão escolar, neste caso, particularmente, no nível médio de ensino, 
de forma articulada a ações de assistência social; 

IV. integração das ações das Secretarias de Educação, Cultura, 
Esportes e Lazer e Indústria, Comércio e Serviços, com o objetivo de atingir 
a educação em tempo integral; 

V. ampliação da oferta de ensino médio e criação de cursos 
profissionalizantes, principalmente na área rural e distritos; 

VI. qualificação dos profissionais de educação, através da 
oferta de capacitação e especialização; 

VII. elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores do 
Município, através da oferta de educação complementar e/ou suplemen-
tar; 

VIII. aproximação da comunidade com a escola, mediante o 
desenvolvimento de ações lúdico-pedagógicas e atividades de extensão; 

IX. garantia de acessibilidade às unidades escolares e qualifi-
cação dos profissionais para o atendimento das pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida; 

X. democratização da gestão escolar com a participação 
efetiva dos pais, alunos, professores e funcionários no planejamento e 
acompanhamento das ações; 

XI. ampliação da oferta de curso superior, por meio da atração 
de universidades públicas, cooperativas e particulares; 

XII. implantação de programas de educação ambiental; 
XIII. oferta adequada de cursos de alfabetização de adultos 

no turno noturno. 

Subseção III
Da assistência social

Art. 18. São diretrizes específicas para a assistência social:
I. identificação do universo de famílias e pessoas usuárias dos 

serviços de assistência no Município, a fim de subsidiar a implementação 
de políticas sociais; 

II. reestruturação do sistema de assistência social para acom-
panhar e gerir os programas definidos pelos Governos Federal e Estadual 
e desenvolver políticas municipais adequadas às necessidades locais; 

III. integração e articulação do planejamento das ações de as-
sistência social aos demais órgãos da Administração Pública Municipal; 

IV. estabelecimento de critérios e mecanismos de controle 
social, para destinação de recursos orçamentários a entidades assisten-
ciais; 

V. criação de mecanismos de acompanhamento e controle das 
ações desenvolvidas, de modo a monitorar e reorientar o planejamento e 
execução de programas e projetos; 

VI. implementação de medidas de geração de emprego e 
renda, associadas às políticas compensatórias; 

VII. criação de cadastro único da clientela do Sistema de 
Assistência Social; 

VIII. garantia da segurança alimentar da população de baixa 
renda.

Subseção IV
Da cultura, esporte e lazer

Art. 19. São diretrizes específicas para a cultura, esporte e 
lazer:

I. incentivo e apoio à promoção de eventos esportivos e re-
alização de campanhas regulares no Município, como forma de redução 
dos riscos de envolvimento de crianças e adolescentes com o uso de 
drogas; 

II. prioridade na criação de espaços públicos de convivência 
nos distritos e localidades periféricas do Município; 

III. criação de espaços de lazer acessíveis a idosos, pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

IV. integração dos municípios da região, através de eventos 
esportivos intermunicipais e regionais; 

V. identificação de rotas voltadas para o ecoturismo e esportes 
radicais e de aventura; 

VI. promoção e difusão da história e dos valores culturais 
locais e regionais, visando à preservação das tradições e o fortalecimento 
da cidadania. 

Subseção V
Da geração de emprego e renda

Art. 20. São diretrizes específicas para geração de emprego 
e renda: 

I. organização de cooperativas de trabalhadores com o apoio 
do Poder Público Municipal com o objetivo de criar alternativas de emprego 
e renda para a população; 

II. apoio institucional a iniciativas individuais e coletivas para 
constituição de microempresas; 

III. formalização de convênios, envolvendo os agentes econô-
micos interessados, o governo municipal e instituições de formação e apoio 
técnico para identificação de linhas de financiamento e suporte à produção 
agrícola, beneficiamento e comercialização;

IV. apoio à agricultura de subsistência e à agricultura orgânica, 
associado ao desenvolvimento de ações de suporte rural, no sentido de 
incrementar a produção agrícola no Município, envolvendo: 

a. assessoria técnica na produção, beneficiamento e comer-
cialização; 

b. facilitação de acesso a crédito; 
c. implementação de programas experimentais de incubadoras 

agrícolas;
d. acompanhamento de resultados; 

V. elaboração de estudos acerca da pesca, tradicional no 
Município, com vistas ao seu fomento por meio de ações de capacitação 
técnica, do incentivo ao associativismo e da facilitação do acesso a cré-
dito para aquisição e manutenção de embarcações e equipamentos dos 
pescadores; 

VI. apoio institucional à produção, comercialização e divulgação 
do artesanato local; 

VII. formulação e implementação de política específica para o 
apoio a trabalhadores e empreendimentos informais; 

VIII. estímulo e apoio técnico à formação de pequenas em-
presas prestadoras de serviços ligados ao turismo em articulação com as 
operadoras turísticas, assim como complementares às atividades industriais 
e comerciais locais; 

IX. capacitação e facilitação do acesso ao emprego do jovem 
trabalhador e acompanhamento da sua trajetória de trabalho, assegurando 
a continuidade dos estudos, tendo como prioridade as mulheres; 

X. aprimoramento do banco de empregos, a ser mantido e 
alimentado pelas empresas instaladas no Município; 

XI. criação de um centro de recepção, cadastramento e 
orientação ao imigrante, cujo funcionamento esteja integrado ao banco 
de empregos;

XII - desenvolver e realizar atividades de planejamento, es-
tudos, analises e previsão de natureza econômica, social e ambiental, 
propondo medidas e diretrizes que assegurem a viabilidade de projetos 
de desenvolvimento e de fomento a atividade turística de forma integrada 
e sustentável no município. 

Art. 21. As diretrizes gerais e específicas de Desenvolvimento 
Econômico e Social deverão ser implementadas através dos seguintes 
programas, projetos e ações, detalhados no Anexo III desta Lei:

V. Programa Educação pra Valer; 
VI. Programa Escola Novinha em Folha; 
VII. Programa Tô Ligado na Rede;
VIII. Programa Todo Dia é Dia de Livro;
IX. Programa Saúde da Família;
X. Programa de Redução das Carências Nutricionais;
XI. Programa Feiras e Campanhas de Saúde;
XII. Programa de Ampliação da Rede de Unidades de Saú-

de;
XIII. Projeto de Unidade de Tratamento de Dependentes 

Químicos;
XIV. Hospital Municipal de Camaçari;
XV. Hospital Maternidade no Distrito de Abrantes;
XVI. Projeto Unidade de Queimados;
XVII. Programa Atenção à Saúde Odontológica;
XVIII. Programa de Segurança nos Bairros;
XIX. Programa de Segurança nas Praias;
XX. Programa Alerta;
XXI. Programa Nossa Cultura:
a. Subprograma Festas Populares.
XXII.  Programa Acolher para Incluir;
XXIII. Programa Conhecer e Prosperar;
XXIV. Programa Rede de Economia Popular; 
XXV.  Programa Empresas Educativas; 
XXVI. Projeto de Apoio à Atividade Pesqueira. 
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Seção III
Das diretrizes da qualificação e proteção ambiental

Art. 22. São diretrizes gerais da qualificação e proteção 
ambiental:

I. melhoria da infra-estrutura das áreas densamente habita-
das; 

II. atração de atividades econômicas para as áreas centrais 
providas de infra-estrutura; 

III. criação e manutenção de um sistema municipal de moni-
toramento e controle da qualidade ambiental, garantidos o controle social 
e a divulgação periódica dos resultados; 

IV. avaliação e redução progressiva do passivo ambiental acu-
mulado pelas diversas atividades desenvolvidas no Município, em especial 
do Pólo Industrial de Camaçari e da extração de minérios;

V. recuperação do cinturão verde do Pólo Industrial de Ca-
maçari e das matas ciliares existentes no Município, através de projetos 
específicos, priorizando a plantação de espécies nativas; 

VI. conservação de áreas com fragilidades ambientais, através 
da criação de parques municipais, em parceria com a iniciativa privada, 
poder público e sociedade civil; 

VII. controle da exploração mineral em todo o território munici-
pal e imposição, pelo poder público municipal, da elaboração e implantação 
de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

Art. 23. São diretrizes específicas da qualificação e proteção 
ambiental:

I. recuperação das planícies de inundação fluvial do Municí-
pio; 

II. implantação de faixas de proteção hídrica ao longo dos 
cursos d’agua principais, em especial dos rios Camaçari e Piaçaveira; 

III. recuperação e preservação das áreas úmidas e dos rios, 
particularmente dos rios Camaçari e Piaçaveira; 

IV. controle da ocupação urbana na porção sudoeste da cidade, 
evitando pressões sobre a borda do rio Joanes; 

V. recuperação das vertentes dos morros, desestabilizadas 
por ocupações irregulares; 

VI. implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais, na 
Sede e na Orla, compatíveis com as especificidades de cada ambiente; 

VII. implantação de sistemas de esgotamento sanitário na 
Sede e na Orla, compatíveis com as especificidades de cada ambiente 
a ser saneado; 

VIII. controle efetivo da qualidade da água e encaminhamento 
de soluções específicas para evitar perdas, especialmente no âmbito do 
subsistema Parafuso; 

IX. utilização dos meios de publicidade institucional para a 
promoção da educação ambiental no Município; 

X. reestruturação do modelo de gestão de resíduos sólidos, 
sobretudo no que diz respeito à educação, geração e destino final; 

XI. controle público e fiscalização adequada da implantação 
de engenhos publicitários no território do Município; 

XII. criação da companhia de guarda ambiental, integrada à 
guarda municipal. 

Art. 24. As diretrizes gerais e específicas de qualificação am-
biental deverão ser implementadas prioritariamente, através dos seguintes 
programas e projetos, detalhados no Anexo III desta Lei:

I. Programa Ambiental para o Pólo Industrial de Camaçari: 
a. Projeto de Recuperação do Anel Florestal; 

II. Programa Ambiental da Área Urbana da Sede Municipal: 
a. Projeto do Cinturão Verde da Bridgstone Firestone. 

III. Programa Ambiental do Vetor de Expansão Urbana da 
Orla: 

a. Projeto do Corredor Ecológico da Orla; 
b. Projeto Monumento Natural Dunas de Abrantes; 
c. Projeto de Recuperação da Lagoa Azul; 
d. Projeto de Unidade de Conservação Municipal para Jor-

rinho. 

Seção IV
Das diretrizes de estruturação urbana

Subseção I
Da estruturação espacial

Art. 25. São diretrizes gerais da estruturação espacial: 
I. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, particular-

mente aqueles destinados ao lazer, ao esporte e à cultura; 

II. ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a. a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b. a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes, 
inclusive aqueles geradores de poluição sonora e ambiental e conflitos 
sociais; 

c. o parcelamento do solo, a edificação ou o uso inadequado 
em relação à infra-estrutura urbana, gerador de ônus ao Poder Público; 

d. a instalação de empreendimentos ou atividades que pos-
sam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-
estrutura correspondente; 

e. a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na 
sua subutilização ou não utilização; 

f. a deterioração das áreas urbanizadas; 
g. a poluição e a degradação ambiental; 
h. a desigualdade e segregação espacial; 

III. integração e complementaridade entre as atividades urba-
nas e rurais, inclusive nas áreas com potencial turístico e de implantação 
de novos empreendimentos imobiliários, de modo a atender aos interesses 
coletivos e evitar a expulsão direta ou indireta de moradores; 

IV. promoção dos meios que garantam qualidade ambiental 
e urbanística adequada nas diversas nucleações urbanas do Município, 
priorizando os investimentos nas áreas mais precárias; 

V. recuperação dos investimentos do Poder Público, dos quais 
tenha resultado a valorização de imóveis urbanos, mediante utilização de 
instrumentos urbanísticos, jurídicos e fiscais, de forma a criar meios para 
a efetivação de uma política urbana redistributiva; 

VI. proteção, conservação e recuperação dos mananciais, 
inclusive suas margens, contribuindo para a valorização ambiental e 
paisagística; 

VII. proteção, conservação e recuperação do meio ambiente 
construído e simbólico, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagís-
tico, arquitetônico e arqueológico; 

VIII. garantia do acesso às praias a qualquer cidadão, estando 
impedidos quaisquer empreendimentos que bloqueiem ou dificultem o 
exercício deste direito; 

IX. facilitação de acesso às praias do Município, para toda a 
população, através da provisão de transporte público; 

X. implementação de áreas verdes, preferencialmente com 
espécies nativas, contribuindo para a recomposição vegetal de áreas 
degradadas; 

XI. simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocu-
pação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução 
dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais de 
interesse social, garantida a qualidade da moradia e a adequação às 
características locais; 

XII. articulação da política urbana com a política municipal de 
habitação; 

XIII. articulação da política urbana local com a política de de-
senvolvimento urbano da Região Metropolitana de Salvador - RMS e seu 
entorno, inclusive aquela que diga respeito à lógica de desenvolvimento 
turístico do Litoral Norte; 

XIV. avaliação da tendência de implantação de atividades 
comerciais e de serviços na direção da BA-093 e seu monitoramento, de 
forma a evitar a ocupação das áreas de preservação ambiental; 

XV. qualificação paisagística na Sede, que leve em considera-
ção a criação de marcos referenciais e pontos nodais, capazes de favorecer 
a legibilidade do espaço urbano; 

XVI. disciplinamento das atividades de comércio e serviços 
em áreas públicas; 

XVII. desenvolvimento de projetos e ações que venham reforçar 
o papel do Município no âmbito da Região Metropolitana. 

Art. 26. São diretrizes específicas da estruturação espacial:
 I. oferta de transporte público em horários adequados à 

dinâmica local e com condições satisfatórias de conforto e segurança, 
promovendo a mobilidade de pessoas para a educação, trabalho, esporte, 
lazer e uso de serviços na Sede e entre este núcleo urbano, a Orla e as 
diversas localidades do Município, bem como para outros municípios do 
seu entorno; 

II. implantação de um sistema de vias estruturantes que 
possibilite a articulação entre Sede e Orla, promovendo a integração do 
território municipal, além da implantação de vias alternativas de integração 
sem cobrança de pedágio; 

III. estabelecimento de um plano urbanístico para a BA-099 
(Estrada do Coco), envolvendo a qualificação ambiental, urbanística, pai-
sagística e funcional, contemplando as articulações com as vias de acesso 
às localidades, o planejamento específico para a Zona de Expansão de 
Comércio e Serviços (ZECS), contendo a indicação de equipamentos para 
prestação de serviços públicos e privados de apoio turístico e rodoviário, 
prevendo-se a aplicação de instrumentos urbanísticos, tributários e de 
gestão participativa; 

IV. qualificação urbanística das avenidas Radial A e Radial B, 
com vistas a potencializar seu crescimento de forma economicamen-
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te adequada e minimizar os conflitos entre os fluxos de veículos e de pedes-
tres, garantindo a fluidez nas articulações proporcionadas por essas vias, 
mediante a realização de operações urbanas consorciadas, condicionadas 
à elaboração de planos específicos, que assegurem a participação social 
na sua elaboração e implementação; 

V. estímulo ao uso institucional ao longo do acesso à cidade 
pela BA-512 no seu trecho entre a BA-093 e Avenida Radial A, envolvendo 
a dinamização dos usos de equipamentos existentes, a exemplo do Serviço 
Social da Indústria (SESI); 

VI. estímulo à instalação de apoio ao desenvolvimento do 
ecoturismo, esportes radicais, hotéis-fazenda ao longo da BA-512, no 
trecho que corta a Zona Rural do Município, sem comprometer as suas 
características rurais; 

VII. reestruturação das vias Abrantes e Atlântica através da 
realização de operações urbanas consorciadas, condicionadas à elabo-
ração de planos específicos que assegurem a participação social na sua 
elaboração e implementação; 

VIII. abertura de novos eixos de expansão entre a Sede, a Orla 
e a Zona Rural do Município, através da realização de operações urbanas 
consorciadas, condicionadas à elaboração de planos específicos, que 
assegurem a participação social na elaboração e implementação; 

IX. regulação, fiscalização e controle público das unidades de 
conservação existentes no Município e dos grandes espaços com aspectos 
ambientais relevantes e/ou cobertura vegetal significativa: Cinturão Verde 
do Pólo Industrial de Camaçari, APA Joanes-Ipitanga, APA do Rio Capi-
vara, APA das Lagoas de Guarajuba, Dunas de Abrantes, Parque do Rio 
Camaçari e área do projeto do Corredor Ecológico da Orla; 

X. definição de prioridades de atração de investimentos para 
o Pólo de Apoio e Poloplast de Camaçari; 

XI. criação do Parque Municipal do Rio Capivara, devendo no 
ato de regulamentação ser definida a sua poligonal; 

XII. adoção dos procedimentos que permitam regularizar o 
abastecimento de água, eliminando paulatinamente a necessidade de ma-
nobras para garantir o abastecimento público, provendo-se o atendimento 
universal e de qualidade; 

XIII. dinamização do uso e da ocupação do solo da área do 
Pólo Industrial de Camaçari.

XIV – criação do Parque da Cidade, com implantação de pistas 
de Cooper, caminhadas e áreas de lazer. 

Subseção II
Das diretrizes para Habitação de Interesse Social

Art. 27. São diretrizes gerais de habitação de interesse so-
cial: 

I. articulação das políticas habitacionais com as diversas polí-
ticas públicas, tendo em conta que o direito à moradia adequada incorpora 
o direito à infra-estrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte 
coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais; 

II. urbanização e regularização fundiária de favelas, lote-
amentos clandestinos e irregulares ocupados por população de baixa 
renda, mediante o estabelecimento de normas especiais ambientais e de 
urbanização, uso e ocupação do solo e edificação; 

III. melhoria das unidades residenciais sem instalações sa-
nitárias; 

IV. incentivo às formas cooperativas e solidárias para constru-
ção e melhorias habitacionais e sanitárias; 

V. formação de estoque de terra a ser utilizado em programas 
de habitação de interesse social e provisão de equipamentos coletivos e 
espaços públicos; 

VI. criação do sistema municipal de habitação de interesse so-
cial, articulado com os sistemas estadual e federal, através da implantação 
de um modelo de gestão que possibilite a racionalização administrativa e 
o controle social; 

VII. criação, regulamentação e implementação das Zonas 
Especiais de Interesse Social; 

VIII. implementação de programas habitacionais de interesse 
social para a população com renda de até três salários mínimos; 

IX. assessoria técnica e jurídica gratuita em processo de re-
gularização fundiária e autoconstrução; 

X. participação ampla da população na elaboração da política 
municipal de habitação, do plano municipal de habitação de interesse social 
e nos programas habitacionais de interesse social; 

XI. criação de um cadastro e de um banco de dados municipal 
sobre as famílias residentes em assentamentos precários ou passíveis de 
participação nos programas habitacionais de interesse social; 

XII. reestruturação do Fundo Municipal de Habitação de In-
teresse Social; 

XIII. garantia do acesso à terra urbanizada para a população 
de baixa renda; 

XIV. garantia da permanência da população em seu local de 
moradia, salvo em situações excepcionais, quando deverá ser assegu-

rada em local próximo, ouvido o Conselho Municipal da Cidade (CONCI-
DADE). 

Art. 28. São diretrizes específicas para Habitação de Interesse 
Social, no tocante à regularização fundiária: 

I. conciliação entre a regularização urbanística e ambiental 
com a titulação do imóvel; 

II. prestação de assistência técnica e jurídica gratuita para as 
associações de moradores promoverem a regularização fundiária; 

III. utilização prioritária da concessão especial de uso para fins 
de moradia e concessão de direito real de uso na regularização jurídica dos 
terrenos públicos ocupados pela população de baixa renda; 

IV. integração, em todos os níveis de governo, de programas de 
regularização fundiária com políticas includentes de planejamento urbano 
e estratégias democráticas de gestão urbana; 

V. respeito à diversidade das tipologias habitacionais oriundas 
dos usos e costumes das comunidades e grupos sociais; 

VI. garantia de acessibilidade e mobilidade, infra-estrutura, 
equipamentos e serviços públicos, endereçamento, acesso a crédito e a 
formas de geração de renda aos assentamentos irregulares; 

VII. consideração aos arranjos familiares contemporâneos 
diferenciados na emissão de títulos nos programas de regularização 
fundiária; 

VIII. inclusão de mecanismos participativos nos programas e 
projetos de regularização fundiária. 

Art. 29. São diretrizes específicas para Habitação de Interesse 
Social, no tocante à produção habitacional:      

I. estruturação de programa específico de produção habitacio-
nal de interesse social voltado ao atendimento do déficit quantitativo de 
moradias até a faixa de renda de 3 (três) salários mínimos, prevendo-se 
subsídios para este segmento, e adotando-se as seguintes tipologias: 

a. oferta de lotes urbanizados, associada a cestas de materiais 
de construção, com prestação de assistência técnica gratuita na elabora-
ção dos projetos urbanísticos, de infra-estrutura, paisagísticos e de cada 
unidade habitacional, em acordo com as necessidades e expectativas de 
cada família; 

b. oferta de moradias em conjunto de unidades com tipologias 
de padrões diferenciados, de modo a criar uma ambiência dinâmica e evitar 
a monotonia e uniformidade dos conjuntos habitacionais; 

c. oferta de moradias em conformidade com as necessidades 
e padrões estéticos de cada família nos casos de relocação; 

 II. criação de núcleo de assistência técnica gratuita na SE-
PLAN, com o objetivo de atender à população nas suas demandas de 
projetos (engenharia, arquitetura e outros), assegurando a elaboração 
de projetos personalizados, condizentes com as necessidades da família 
demandante; 

III. realização de convênios com instituições de ensino e De-
fensoria Pública do Estado da Bahia, visando à prestação de serviços de 
arquitetura e engenharia e assistência jurídica; 

IV. facilitação de acesso a crédito em convênios com institui-
ções financeiras, prioritariamente governamentais; 

V. cadastramento e criação de um banco de dados de imóveis 
públicos e privados sem utilização ou subutilizados para o aproveitamento 
em projetos de habitação de interesse social; 

VI. realização de pesquisa sobre as características da auto-
construção em Camaçari, com vistas a qualificar a ação da equipe técnica 
da Prefeitura no assessoramento às comunidades; 

VII. elaboração de Cartilha da Autoconstrução; 
VIII. realização de estudos sobre tecnologias alternativas de 

baixo custo, voltadas para a produção habitacional, prevendo-se a reutili-
zação de entulhos provenientes da construção civil; 

IX. estímulo a iniciativas cooperadas de produção habitacional 
para a faixa de renda de até 3 (três) salários mínimos. 

Art. 30. As diretrizes gerais e específicas de estruturação 
urbana deverão ser implementadas prioritariamente através dos seguintes 
programas e projetos, detalhados no Anexo III desta Lei: 

I. Projeto Delimitação dos Bairros; 

II. Programa Acessibilidade e Mobilidade Universais; 

III. Programa História e Memória de Camaçari:
a. Projeto Marcos da Arquitetura; 
b. Projeto Memorial de Abrantes; 
c. Projeto Memória dos Bairros; 
d. Projeto Ruas que Conheci; 

IV. Programa Reinserção Urbanística e Ambiental da Orla; 

V. Programa de Qualificação dos Espaços Públicos da Orla; 
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VI. Programa de Requalificação Paisagística da Sede Muni-
cipal: 

a. Projeto Marcos e Nós Urbanos; 
b. Projeto Linhas de Força, contemplando os subprojetos Via 

Parque – Avenida Eixo Urbano Central e Parque Rio Camaçari; 
c. Projeto Praça Viva; 
d. Projeto de Arborização Urbana; 
e. Projeto Parque do Joanes; 
f. Projeto Entradas da Cidade. 

VII. Programa de Urbanização e Melhorias nos Bairros e 
Nucleações: 

a. Projeto Espaço Comunidade; 
b. Subprograma Lugar Fácil de Chegar. 

VIII. Programa Valorização de Comunidades Quilombolas:
a. Projeto Senhora Santana de Cordoaria. 

IX. Programa de Inserção Metropolitana:
a. Projeto de Ação Regional Integrada; 
b. Projeto Centro Olímpico; 
c. Projeto Espaço Universitário e Profissionalizante; 
d. Terminal Rodoviário; 
e. Projeto do Centro de Convenções; 
f. Autódromo e Espaço Cultural e de Eventos Musicais. 

Seção V
Das diretrizes da gestão do desenvolvimento urbano

Art. 31. São diretrizes gerais da gestão do desenvolvimento 
urbano: 

I. estabelecimento dos objetivos políticos, sociais e econômicos 
da gestão municipal, a partir das decisões das instâncias de participação da 
sociedade civil criadas no âmbito do Município, incorporando e cumprindo 
as prioridades definidas; 

II. reestruturação administrativa apoiada em estudos organiza-
cionais dirigidos a adequar a estrutura e o modelo de gestão da adminis-
tração pública à complexidade do Município, criando ainda mecanismos 
de eficiência e racionalidade econômica do erário; 

III. articulação institucional envolvendo todas as secretarias e 
os diversos órgãos da administração municipal para a geração de trabalho e 
renda, segurança alimentar, produção habitacional e regularização fundiária 
das áreas ocupadas pela população de baixa renda;

IV. capacitação técnica e gerencial dos gestores públicos; 
V. qualificação do servidor público municipal e implantação de 

Plano de Cargos e Salários; 
VI. realização de Concursos Públicos para preenchimento e 

adequação  do quadro de servidores do Município; 
VII. ampliação da arrecadação através de mecanismos efi-

cientes de controle e fiscalização tributários, da implantação de sistemas 
eletrônicos e do fortalecimento das estruturas das Secretarias da Fazenda 
e do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente; 

VIII. criação, na estrutura administrativa municipal, de uma base 
institucional que possibilite o fortalecimento da função de planejamento, 
favorecendo a construção de uma visão compartilhada dos problemas do 
Município a serem enfrentados pelos diversos órgãos do governo e contri-
buindo para uma maior coordenação e integração das ações; 

IX. utilização do orçamento público como peça fundamental 
do sistema de planejamento municipal; 

X. criação de mecanismos institucionais que garantam a efetiva 
participação da sociedade organizada na formulação e implementação das 
políticas públicas e na gestão municipal, envolvendo o reforço do papel 
dos conselhos municipais; 

XI. promoção da articulação com municípios vizinhos, de modo 
a estabelecer parcerias no desenvolvimento de projetos de interesse co-
mum, inclusive através da formação de consórcios públicos; 

XII. elaboração de legislação urbanística e ambiental baseada 
no princípio da autonomia e da centralidade do município no planejamento 
e gestão do uso e da ocupação do solo em seu território; 

XIII. promover mecanismos de participação da população inte-
ressada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades 
com efeitos potencialmente impactantes sobre o meio ambiente, natural ou 
construído, visando o conforto e segurança da população. 

Art. 32. São diretrizes específicas da gestão do desenvol-
vimento urbano: 

I. fortalecimento e atribuição de capacidade decisória 
às instâncias de gestão compartilhada entre o Poder Público e a 
sociedade; 

II. manutenção no quadro permanente da Prefeitura Muni-
cipal, de profissionais da área de planejamento urbano, arquitetura e/
ou urbanismo e com formação em biologia, geo-

logia e gestão ambiental, em número suficiente para a gestão do 
território; 

III. implantação de banco de informações municipais ge-
orreferenciadas, contendo dados sobre finanças públicas, economia, 
saúde, educação, saneamento básico, demografia, urbanismo, cultura, 
meio ambiente, transporte, trânsito, assistência social e outros de 
interesse público, a serem disponibilizados no portal eletrônico da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e em locais de fácil acesso; 

IV. realização de ações voltadas para a integração das 
ações administrativas, estabelecendo gerenciamento por programas 
e projetos; 

V. valorização e capacitação das entidades da sociedade 
civil de modo a qualificar a participação social na gestão pública; 

VI. combate ao desperdício na aplicação dos recursos 
necessários à execução dos programas e projetos governamentais; 

VII. criação de grupo intersetorial com representantes dos 
diversos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Municí-
pio, incluindo as instâncias de participação social, com atribuições 
de avaliar o desempenho dos diversos setores da administração mu-
nicipal, identificando áreas de sombreamento entre órgãos e setores 
com desempenho insuficiente e oneroso; 

VIII. incentivo à gestão democrática em todos os níveis e 
setores da administração; 

IX. modernização e profissionalização dos setores fazen-
dário e jurídico municipais, assegurando uma maior eficiência na 
geração das receitas de competência do Município; 

X. ampliação do acesso da população à informação sobre 
todos os processos da administração, através da melhoria do siste-
ma de comunicação social, da modernização de procedimentos e do 
atendimento e orientação ao cidadão; 

XI. introdução de mecanismos eficazes de controle público 
e fiscalização dos serviços de transporte público; 

XII. integração institucional entre a Sede, Orla e Zona Rural, 
através da criação de unidades administrativas descentralizadas; 

XIII. reestruturação do aparelho público municipal e adoção 
de padrões mais ágeis, integrados e eficazes na administração, com 
vistas à redução de procedimentos burocráticos, de forma a melhorar 
o atendimento ao público, bem como assegurar a transparência das 
ações e o controle social; 

XIV. reestruturação da Secretaria do Planejamento, Urba-
nismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gestão (SEPLAN); 

XV. estruturação e fortalecimento do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente (COMAM), elaboração da legislação ambiental, 
formação de equipe de servidores públicos municipais, devidamente 
capacitados para as tarefas de formulação e implementação de polí-
ticas, monitoramento e fiscalização ambiental; 

XVI. criação e estruturação do Conselho Municipal da 
Cidade (CONCIDADE), responsável pela formulação e implementação 
das políticas urbanas, através das diretrizes estabelecidas nesta Lei 
e no Código Urbanístico e Ambiental; 

XVII. estruturação, no âmbito da Secretaria do Planeja-
mento Urbano e do Meio Ambiente, de um Sistema de Planejamento 
e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade Ambiental, 
organizado através do Subsistema de Informações Municipais, do 
Subsistema de Planejamento e Gestão Urbanística e do Subsistema 
de Planejamento e Gestão Ambiental; 

XVIII. revisão da estrutura interna da administração mu-
nicipal responsável pelas políticas sociais, a partir da elaboração de 
estudo que identifique responsabilidades, objetivos, metas e ações. 

XIX. realização de concursos públicos, em articulação 
com gestores de outros municípios da RMS, no sentido de organizar 
a distribuição de oferta de oportunidades de trabalho, reduzir custos 
e garantir eficácia. 

Art. 33. As diretrizes gerais e específicas de gestão do de-
senvolvimento urbano serão implementadas prioritariamente através 
do Programa de Monitoramento da Qualidade Urbana e Ambiental.

TÍTULO III
DA ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL E SEUS INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. A estruturação espacial do município de Ca-
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maçari é orientada pela modelagem espacial definida para as áreas 
urbanas e rurais, consolidada em um conjunto de diretrizes para a 
organização espacial, envolvendo o zoneamento, o sistema de circu-
lação urbana, a definição das categorias de empreendimentos e os 
instrumentos de política urbana, conforme mapas 01 (Estruturação 
Espacial - Sede) e 02 (Estruturação Espacial - Orla).

 
CAPÍTULO II

DO MACROZONEAMENTO

Art. 35. O macrozoneamento define as áreas urbanas e rurais 
do Município, conforme delimitação representada no Mapa 03 (Macrozo-
neamento), do Anexo VI, desta Lei, ficando assim estabelecido, de acordo 
com os distritos: 

I. Distrito de Abrantes:
a. Zona Urbana: 
1. AB. ZU - 1 Vila de Abrantes; 
2. AB. ZU - 2 Catu de Abrantes; 
3. AB. ZU - 3 Busca Vida; 
4. AB. ZU - 4 Areias; 
5. AB. ZU - 5 Jauá; 
6. AB. ZU - 6 Arembepe; 
7. AB. ZU - 7 Capivara; 

b. Zona Rural: 
1. AB. ZR - 1 Pau Grande; 
2. AB. ZR - 2 Cajazeira;
3. AB.ZR – 3 Coqueiros de Arembepe.

II. Distrito Sede: 
a. Zona Urbana: 
1. CA. ZU - 1 Sede. 

b. Zona Rural: 
1. CA. ZR - 1 Parafuso; 
2. CA. ZR - 3 Machadinho; 
3. CA.ZR -5 Capoami. 

c. Zona Industrial: 
1. CA. ZI - 1 Pólo Industrial de Camaçari. 

III. Distrito de Monte Gordo: 
a. Zona Urbana: 
1. MG. ZU - 1 Monte Gordo; 
2. MG. ZU - 2 Guarajuba; 
3. MG. ZU - 3 Barra do Pojuca; 
4. MG. ZU - 4 Itacimirim; 
5. MG. ZU – 5 Barra do Jacuipe. 

b. Zona Rural: 
1. MG. ZR - 1 Coqueiro de Monte Gordo;
2. MG. ZR - 2 Engenho Novo;
3. MG. ZR - 3 Vila Camaçari;
4. MG. ZR - 4 Jurema.

CAPÍTULO III
DO ZONEAMENTO

Seção I
Da Zona Urbana

Art. 36. A Zona Urbana do Município é definida pelo zoneamen-
to geral e pelo zoneamento especial que a este se sobrepõe para efeito da 
implementação das diretrizes e aplicação de parâmetros urbanísticos. 

Subseção I
Das características e diretrizes das zonas

Art. 37. Fica a área urbana do Município dividida nas seguintes 
zonas, representadas nos mapas 04 (Zoneamento - Sede) e 05 (Zonea-
mento Orla), do Anexo VI, desta Lei: 

I. Zona Central (ZCEN): compreende a porção central da ci-
dade de Camaçari, estendendo-se às margens das vias radiais, passível 
de um maior adensamento construtivo e diversificação de usos comerciais 
e de serviços; 

II. Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON): compreende 
os bairros e localidades já consolidados no que diz respeito ao tempo 
de ocupação, infra-estrutura e serviços disponíveis, passíveis de maior 
adensamento; 

III. Zona de Expansão Prioritária (ZEP): compreende as áreas 
em processo de consolidação, já urbanizadas e com alguma infra-

estrutura, mas pouco adensadas, além de áreas ainda vazias ou com 
ocupações rarefeitas, próximas a áreas mais estruturadas, nas quais deve 
ser estimulada a ocupação; 

IV. Zona de Expansão de Comércio e Serviços (ZECS): 
compreende as áreas destinadas prioritariamente à implantação de em-
preendimentos de comércio e serviços, nas quais deve ser incentivada a 
instalação de empreendimentos de médio e grande porte, de atendimento 
regional e local; 

V. Zona de Transformação, Comércio e Serviços (ZTCS): 
compreende as áreas consolidadas dos parcelamentos Pólo de Apoio e 
Poloplast e áreas adjacentes em processo de expansão destinadas priorita-
riamente à instalação de indústrias de transformação, comércio e serviços, 
podendo comportar usos incômodos ou de impacto local reduzido; 

VI. Zona de Expansão Controlada (ZEC): compreende áreas 
ainda não ocupadas ou de ocupação rarefeita, mas pressionadas pela pro-
ximidade de áreas consolidadas e infra-estruturadas, caracterizadas pela 
presença de ecossistemas de relevância no entorno, nas quais a ocupação 
deve se dar de forma controlada, em alguns casos, condicionada, de forma 
a não comprometer a qualidade dos ambientes; 

VII. Zona de Interesse Turístico (ZIT): compreende as áreas 
com potencial paisagístico, ambiental e turístico, onde devem ser estimula-
dos os usos de lazer e hoteleiro, resguardados o acesso público às praias, 
bordas dos rios e áreas úmidas; 

VIII. Zona de Importância Ambiental e Paisagística (ZIAP): 
compreende as áreas de média fragilidade dos ecossistemas, com potencial 
paisagístico e ambiental a ser preservado ou recomposto, pressionadas 
pela ocupação urbana da Sede, definidas como zonas de amortecimento 
da expansão urbana em direção a áreas inadequadas; 

IX. Zona de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP): com-
preende as áreas de alta fragilidade dos ecossistemas, com baixo com-
prometimento, com potencial paisagístico e ambiental a ser preservado ou 
recomposto do ponto de vista da fauna e da flora, definidas como zonas 
de preservação integral. 

Parágrafo único. Para efeito de definição de parâmetros 
de ocupação e uso do solo devem ser observadas as seguintes dispo-
sições: 

I. a categoria de Zona de Ocupação Consolidada divide-se oito 
subcategorias específicas: ZOCON 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; 

II. a categoria de Zona de Expansão Prioritária divide-se em 
duas subcategorias específicas: ZEP 1 e 2; 

 III. a categoria de Zona de Expansão de Comércio e Serviços 
divide-se em duas subcategorias específicas: ZECS 1 e 2; 

IV. a categoria de Zona de Expansão Controlada divide-se em 
seis subcategorias específicas: ZEC 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

V. a categoria de Zona de Interesse Turístico divide-se em duas 
subcategorias específicas: ZIT 1 e 2. 

Art. 38. São definidas para a Zona Central (ZCEN) as seguintes 
diretrizes: 

I. articulação com empreendedores privados, comerciantes 
e prestadores de serviços locais, com o objetivo de viabilizar uma ope-
ração urbana consorciada para a qualificação urbanística, paisagística e 
ambiental do local; 

II. aumento do potencial construtivo, através da utilização 
da outorga onerosa do direito de construir e da transferência do direito 
de construir, respeitando os limites do coeficiente máximo e do gabarito 
estabelecidos no Código Urbanístico e Ambiental; 

III. previsão de leilão de coeficientes de aproveitamento, promo-
vido pela Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente, dentro do 
limite máximo estabelecido no âmbito da operação urbana consorciada; 

IV. implementação de projeto urbanístico que possibilite uma 
melhor organização da área do Centro Administrativo, proporcionando 
melhores condições para o uso dos espaços públicos que entremeiam 
os edifícios; 

V. paisagismo e regularização das calçadas, implantação de 
mobiliário urbano suficiente para atender ao fluxo de pessoas que circulam 
no lugar. 

Art. 39. São definidas para a Zona de Ocupação Consolidada 
(ZOCON) as seguintes diretrizes: 

I. estímulo ao adensamento e ocupação dos vazios existen-
tes; 

II. reforço da imagem urbana e melhoria dos bairros, através 
da qualificação dos marcos visuais existentes e recuperação gradual da 
paisagem; 

III. potencialização dos pontos nodais, consolidando as refe-
rências urbanas; 

IV. requalificação das praças e implantação de novos espaços 
públicos de lazer, ocupando os vazios mais favoráveis à criação de áreas 
de sociabilidade; 

V. implementação de um padrão de urbanização de ruas, 
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praças, calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal, 
com adaptação de equipamentos para portadores de deficiências visuais, 
auditivas e que utilizam muletas e o uso de materiais que promovam a 
qualidade ambiental; 

VI. promoção de ações voltadas para a dinamização das vias 
estruturantes do Município, prevendo elementos de suporte às atividades 
de comércio e serviços, como estacionamentos, sinalização e mobiliário 
urbano; 

VII. licenciamento de empreendimentos de uso residencial, 
institucional, comercial e de serviços; 

VIII. licenciamentos de usos industriais nas ZOCON 4, ZOCON 
5, ZOCON 6, ZOCON 7 e ZOCON 8, apenas quando considerados inte-
grados pelo Código Urbanístico e Ambiental; 

IX. proibição de licenciamentos industriais nas ZOCON 1, 
ZOCON 2 e ZOCON 3; 

X. exigência de estudos de impacto de vizinhança para im-
plantação de empreendimentos que possam vir a acarretar sobrecarga no 
sistema viário, saturação de infra-estrutura - drenagem, esgoto, energia 
elétrica e telefonia - sombreamento excessivo, poluição sonora, pressão 
sobre áreas ambientalmente frágeis. 

XI. estímulo à construção de garagens em empreendimentos 
públicos e privados, excluindo do cálculo do coeficiente de aproveitamento 
as áreas destinadas a estacionamento dos veículos.

Art. 40. São definidas para a Zona de Expansão Prioritária 
(ZEP) as seguintes diretrizes: 

I. elaboração de plano urbanístico prioritariamente para a 
área do Loteamento Parque Nascente do Rio Capivara e entorno, antigo 
Loteamento Espaço Alpha; 

II. estímulo ao adensamento; 
III. implantação de espaços públicos de lazer, ocupando os 

vazios mais favoráveis à criação de áreas de sociabilidade; 
IV. implementação de um padrão de urbanização de ruas, 

calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal e o uso de 
materiais que promovam a qualidade ambiental; 

V. licenciamento de empreendimentos de uso residencial, 
institucional, comercial e de serviços, além de usos industriais tidos como 
integrados, limitando-se estes a 300,00m2 de área construída; 

VI. elaboração de planos de saneamento básico (resíduos 
sólidos, líquidos, infra-estrutura de esgotamento sanitário). 

Art. 41. São definidas para a Zona de Expansão de Comércio 
e Serviços (ZECS) as seguintes diretrizes:

I. licenciamento de empreendimentos de uso institucional, 
comercial e serviços e industriais, estes quando definidos como integrados 
pelo Código Urbanístico e Ambiental; 

II. licenciamento de usos residenciais, desde que o acesso 
principal se faça através de sistema viário interno, sendo vedado o acesso 
pela Via Parafuso ou pela BA-099; 

III. estímulo a empreendimentos de comércio e serviços 
complementares às atividades industriais ao longo da Via Parafuso e 
BA-512; 

IV. estímulo a empreendimentos de apoio às atividades turís-
ticas e às residências ao longo da BA-099; 

V. estímulo à implantação de hotéis, pousadas e motéis; esta-
belecimentos educacionais técnicos e universitários; 

VI. implantação de via marginal à Via Parafuso, BA-512 e BA-
099 (Estrada do Coco), para acesso aos empreendimentos, respeitando-se 
os parâmetros definidos pelo Departamento de Estrada e Rodagem da 
Bahia (DERBA); 

VII. preservação de áreas de acostamento, paradas de ôni-
bus e recuos que possibilitem a segurança e o alargamento futuro das 
rodovias; 

VIII. disciplinamento de áreas para exposição e venda da pro-
dução artesanal do Município na BA-099 (Estrada do Coco) com espaços 
reservados a estacionamentos; 

IX. implantação de passarelas. 

Parágrafo único. A implantação de passarelas a que se re-
fere o inciso IX deste artigo deverá ser submetida à avaliação quanto 
ao impacto paisagístico pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(COMAM). 

Art. 42. São definidas para a Zona de Transformação, Comér-
cio e Serviços (ZTCS) as seguintes diretrizes: 

I. previsão de incremento ao sistema viário existente, articulan-
do-o às vias de acesso ao Pólo Industrial de Camaçari e ao sistema viário 
da cidade, evitando a sua sobrecarga; 

II. previsão de operação urbana consorciada envolvendo os 
empreendimentos implantados, os proprietários de terrenos e o poder 
público municipal, prevendo-se a qualificação paisagística e funcional da 
Avenida Jorge Amado. 

Art. 43. São definidas para a Zona de Expansão Controlada 

(ZEC) as seguintes diretrizes: 
I. licenciamento de empreendimentos de uso residencial, 

institucional, comercial e de serviços;
II. licenciamentos de usos industriais apenas quando considera-

dos integrados pelo Código Urbanístico e Ambiental, limitados a 450,00m2 
de área construída na ZEC 4, 300,00m2 de área construída na ZEC 5, e 
a 350,00m2 de área construída na ZEC 6; 

III. proibição de licenciamentos industriais nas ZEC 1, ZEC 
2 e ZEC 3; 

IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa, em espe-
cial no licenciamento de loteamentos, evitando a desestabilização do solo 
e o empobrecimento da biodiversidade; 

V. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e o bloqueio 
de vias e acessos; 

VI. proibição de construções à beira-mar que possam preju-
dicar a ação dos ventos e bloquear a maresia que atua como nutriente 
na restinga; 

VII. estabelecimento de parâmetros que garantam permeabili-
dade, possibilitando assim a recarga do lençol freático e das lagoas; 

VIII. proibição de parcelamentos que promovam a fragmenta-
ção de ecossistemas; 

IX. recuperação e preservação das nascentes existentes na 
zona; 

X. os engenhos publicitários no Município de Camaçari serão 
ordenados através de lei especifica, excetuando-se:

a. placas de sinalização; 
b. placas educativas; 
c. letreiros de estabelecimentos comerciais e de serviços no 

próprio estabelecimento. 
XI. priorização de adensamento apenas nas áreas já ocupa-

das; 
XII. implantação de espaços públicos de lazer, ocupando os 

vazios mais favoráveis à criação de áreas de sociabilidade; 
XIII. implementação de um padrão de urbanização de ruas, 

calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal e o uso de 
materiais que promovam a qualidade ambiental; 

XIV. proibição da ocupação por condomínios fechados com 
área superior a 4 ha (quatro hectares) ou contínua a outro condomínio, 
em qualquer uma de suas divisas, sendo necessária a implantação de via 
pública entre os empreendimentos, de modo a garantir a livre e adequada 
circulação de veículos automotores e pedestres; 

XV. estabelecimento de faixa de domínio das rodovias, ficando 
os licenciamentos vinculados à obediência à faixa estabelecida pelo De-
partamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA); 

XVI. obrigatoriedade de implantação de via marginal em qual-
quer empreendimento situado às margens da Via Parafuso, Via Abrantes 
e BA-099, lindeira à faixa de domínio; 

XVII. implantação de projeto urbanístico de duplicação da Via 
Abrantes, incluído a construção de canteiro central, ciclovia, acostamento 
e sinalização;

XVIII. exigência para os licenciamentos de parcelamentos e 
de condomínios na ZEC 1, da reserva de 30% para áreas verdes e de 
lazer e equipamentos de interesse públicos, bem como de calçadas que 
contemplem a acessibilidade universal;

XIX. licenciamentos na ZEC 1 da CA.ZU-1 condicionados à 
implantação de projeto de qualificação da Via Abrantes, contemplando a 
sua duplicação, respeitados os parâmetros de segurança e de proteção 
ambiental. 

Art. 44. São definidas para a Zona de Interesse Turístico (ZIT) 
as seguintes diretrizes: 

I. implantação de empreendimentos de lazer e hoteleiros;
II. licenciamento condicionado à participação do empreendedor 

na implantação de estrutura de apoio à praia, rio e lagoa, para o uso e 
gozo públicos, na faixa lindeira de orla estabelecida pelo Poder Público 
Municipal, em Termo de Acordo e Compromisso – TAC, a título de com-
pensação ambiental;

III. proibição de edificações de caráter permanente na borda 
de rios, áreas úmidas e praias; 

IV. proibição de edificações que obstruam os cones de abertura 
visual ou que contrariem normas ambientais federais, estaduais e munici-
pais que dispõem sobre área de preservação permanente (APP); 

V. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa; 
VI. proibição da privatização de praias, rios e lagoas; 
VII. obrigatoriedade de instrução do processo de licenciamento 

à apresentação de estudo da paisagem que considere a escala do lugar, 
os cones de abertura visual e graus de fechamento dos espaços descober-
tos, relação entre massas construídas e formações vegetais e o impacto 
paisagístico do empreendimento; 

VIII. submissão dos projetos arquitetônicos, urbanísticos, pai-
sagísticos e de esgotamento sanitário à aprovação do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente (COMAM), ouvido o Conselho Municipal da Cidade 
(CONCIDADE). 
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Art. 45. São definidas para a Zona de Importância Ambiental 
e Paisagística (ZIAP) as seguintes diretrizes: 

I. proibição de atividades extrativistas de substâncias minerais 
para a construção civil, como medida para preservação das características 
da paisagem, do relevo e da qualidade dos recursos hídricos; 

II. promoção da recuperação ambiental das áreas próximas 
aos rios, articulada com ações que dotem esses espaços de uma clara 
função social para a população da Sede, a exemplo de ciclovias, parques 
e plantio de árvores frutíferas; 

III. implantação de parque urbano na área à Sudoeste da 
Sede, em direção a APA Joanes-Ipitanga, com atividades de educação 
ambiental, visitas guiadas, sistema de ciclovias, equipamentos de apoio 
ao ecoturismo;

IV. proibição da ocupação por usos residenciais, industriais, de 
comércio e serviços, assegurando a sua função de parque urbano. 

Art. 46. São definidas para a Zona de Proteção e Interesse 
Paisagístico (ZPIP) as seguintes diretrizes: 

 I. proibição de licenciamento de empreendimentos de uso 
residencial, comercial e industrial; 

II. incentivo à implantação de parques públicos voltados para 
atividades de conservação e preservação com caráter social, incluindo 
atividades educativas como pesca, plantio e visitação dirigida; 

III. proibição de edificações de caráter permanente em geral 
e, quando provisórias, aquelas que obstruam os cones de abertura de 
visuais; 

IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa;
V. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e do blo-

queio de vias e acessos; 
VI. proibição de licenciamento de engenhos publicitários na 

faixa de entre o mar e a Estrada do Coco, inclusive em ambas as margens 
da rodovia, excetuando-se placas de sinalização e placas educativas; 

VII. implementação dos projetos do Monumento Natural Dunas 
de Abrantes e do Corredor Ecológico. 

Art. 47. Os coeficientes de aproveitamento básicos, máximos e 
mínimos e demais parâmetros urbanísticos para as zonas urbanas, serão  
estabelecidos em lei especifica. 

§1º. O coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido 
para a zona somente poderá ser aplicado para as áreas de incidência da 
outorga onerosa do direito de construir ou de destino da transferência do 
direito de construir (TRANSCON), conforme requisitos estabelecidos nos 
art. 66 a 72 da presente lei. 

§2º. O coeficiente de aproveitamento mínimo estabelecido 
para a zona indica a referência mínima de utilização do terreno, abaixo da 
qual fica caracterizada a subutilização do imóvel para efeito de imposição 
do instituto do parcelamento, edificação ou utilização compulsória, nos 
termos desta lei. 

§3o. Nos casos de novos empreendimentos, com glebas su-
periores a cem hectares, os parâmetros urbanísticos, estabelecidos em lei 
especifica, poderão ser substituídos, desde que:

a) alterados os coeficientes de aproveitamento dos lotes 
do empreendimento, haja redução mínima de 20% (vinte por cento) 
das áreas de ocupação e de utilização em relação ao potencial total 
de área comercializável, quando aplicado o parâmetro original;

b) a área obtida da redução prevista na alínea “a” seja destina-
da como área verde e incorporada, em pelo menos 75% (setenta e cinco 
por cento) à área pública, de forma que as áreas verdes públicas sejam 
amplas e contínuas. 

§4o. A alternativa prevista no parágrafo  anterior não se aplica 
às áreas situadas a leste da BA-099.

 
Subseção II

Das características e diretrizes das zonas especiais

Art. 48. Ficam estabelecidas as seguintes Zonas Especiais, 
representadas nos mapas 06 (Zoneamento Especial - Sede), 07 (Zonea-
mento Especial Orla), integrantes do Anexo VI desta Lei: 

I. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): compreende 
as áreas destinadas à produção e manutenção de habitação de interesse 
social, visando integrar os espaços, tais como favelas, assentamentos 
precários, loteamentos irregulares ou clandestinos e outras formas de 
moradia precária à cidade legal;

II. Zona Especial da Orla (ZEO): compreende a unidade ge-
ográfica, situada na zona costeira, correspondente a uma faixa, medida 
a partir da linha de preamar máxima, no sentido do continente, com 60 
metros de largura devendo essa área ser considerada como de preser-
vação permanente; 

III. Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC): compreende as 
áreas onde são identificados valores simbólicos e imateriais, assim como 
valores materiais, de reconhecidas características identitárias, cênicas e 
arquitetônicas, destinadas à manutenção, preservação e/ou 

requalificação, para fins de interesse cultural;
IV. Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID): compreende 

áreas ambientalmente frágeis onde estão implantados empreendimentos 
industriais. 

Art. 49. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a 
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS):

I. promoção da regularização jurídica e da melhoria urbanística 
através de projetos integrados; 

II. flexibilização de parâmetros de uso e ocupação do solo, com 
a garantia da qualidade da moradia e do ambiente construído; 

III. prioridade na execução de obras de infra-estrutura, implan-
tação de equipamentos comunitários, melhorias habitacionais, construção 
de novas moradias e ações de regularização fundiária;

IV. elaboração e implementação de planos específicos de 
regularização fundiária, englobando as dimensões ambiental, urbanística 
e da legalização fundiária; 

V. consideração aos seguintes requisitos na elaboração dos 
planos e projetos em ZEIS: 

a. participação social, na elaboração, implementação e ges-
tão; 

b. respeito às especificidades culturais e ambientais locais; 
c. decodificação da linguagem técnica, tornando o projeto 

acessível à população; 
d. prevalência do direito de uso sobre o direito de propriedade 

nas decisões acerca da permanência da população na área. 

Art. 50. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a 
Zona Especial da Orla (ZEO):

I. deve ser adotada como referência para o Projeto Orla; 
II. proibição de licenciamento de empreendimentos de uso 

residencial, comercial e de serviços e industrial; 
III. proibição de edificações, mesmo provisórias, que obstruam 

os cones de abertura de visuais; 
IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa; 
V. adequação das barracas de praia às características locais, 

com especial atenção aos materiais construtivos e ao destino de detritos, 
resíduos sólidos e efluentes líquidos; 

VI. implantação de equipamentos de apoio às atividades de 
praia, como sanitários públicos, equipamentos de ginástica e outros vol-
tados à prática de esportes; 

VII. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e do 
bloqueio dos acessos à praia; 

VIII. proibição de construções permanentes à beira-mar e, 
quando provisórias, aquelas que prejudicam a ação dos ventos transpor-
tadores da maresia, que atua como nutriente na restinga. 

Art. 51. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a 
Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC):

I. previsão do instrumento de transferência do direito de cons-
truir, constituindo essas áreas como origem da transferência; 

II. delimitação da área e seu entorno mediante estudos acura-
dos da paisagem, como escala do lugar, cones de abertura visual e graus 
de fechamento dos espaços descobertos, relação entre massas construídas 
e massas vegetais; 

III. Aprovação dos projetos condicionada a anuência do Con-
selho Municipal da Cidade (CONCIDADE); 

IV. articulação com órgãos públicos estaduais e federais, para 
a preservação e valorização de imóveis de interesse cultural e de comu-
nidades tradicionais, especialmente da comunidade de Senhora Santana 
de Cordoaria e da Aldeia Hippie; 

V. manutenção da população residente em imóveis de inte-
resse histórico-cultural, priorizando usos tradicionais e/ou compatíveis 
com o local; 

Art. 52. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a 
Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID): 

I. implantação e/ou recuperação do cinturão verde de prote-
ção; 

II. implementação de ações de manejo adequado do cinturão 
verde de proteção; 

III. no caso de desativação das atividades industriais desen-
volvidas na zona, ficam proibidas novas destinações industriais, sendo a 
partir de então adotados as diretrizes e parâmetros de uso e ocupação do 
solo, estabelecidos para a Zona lindeira. 

Art. 53. Os parâmetros urbanísticos para as zonas especiais 
serão definidos através de planos específicos, elaborados conforme dire-
trizes definidas no Anexo II. 

Seção II
Da Zona Rural

Art. 54. Fica instituída a Zona Rural caracterizada predomi-
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nantemente pelas atividades: agrícola, pecuária, criação de animais, ex-
tração vegetal e extração mineral. 

Art. 55. São diretrizes definidas para a Zona Rural de que 
trata esta Lei: 

I. preservação e conservação dos recursos naturais; 
II. recuperação das áreas degradadas; 
III. identificação dos potenciais produtivos e implementação 

de empreendimentos agro-ecológicos adaptados às características locais, 
capazes de incorporar a população residente nessa zona; 

IV. implantação e melhoria da infra-estrutura e logística de 
apoio às atividades compatíveis à zona, ao escoamento e comercialização 
da produção existente; 

V. incentivo à criação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN); 

VI. incentivo a atividades de turismo rural e à prática de espor-
tes radicais, respeitadas as características ambientais; 

VII. execução de programas de educação ambiental e sanitária 
nas comunidades. 

Art. 56. Ficam estabelecidos, para as zonas rurais, citadas no 
Art. 35, incisos I-b, II-b e III-b, para áreas até 5.000,00 m², o coeficiente 
de aproveitamento básico 0,20, e para áreas acima de 5.000,00 m², o co-
eficiente de aproveitamento básico 0,10 + 500,00m², devendo os demais 
parâmetros urbanísticos serem estabelecidos no Código Urbanístico e 
Ambiental.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO URBANA

Art. 57. O sistema viário deverá ser estruturado e ampliado 
através de projetos de melhorias, complementações e implantação de 
novas vias, como indicado nos mapas 08 (Sistema Viário e Projetos 
- Sede) e 09 (Sistema Viário e Projetos - Orla). 

Art. 58. O Sistema de Circulação Urbana será classificado 
e hierarquizado através de Lei específica, com base nos critérios defi-
nidos pelo Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari, 
observando-se as diretrizes da presente Lei. 

Art. 59. O Sistema de Circulação Urbana deverá ser rees-
truturado, mediante a implementação de medidas que permitam maior 
integração regional e local, fluidez no tráfego, conforto e segurança 
aos usuários, prevendo-se: 

I. a execução de medidas operacionais e de reestruturação 
física, no sentido de eliminar ou minimizar problemas de circulação 
hoje existentes, através das seguintes ações: 

a. implantação de sinalização horizontal, vertical e sema-
fórica, observando-se especialmente os pontos de conflitos entre 
pedestres, veículos automotores, bicicletas e carroças; 

b. correção das regras de circulação, com alterações no 
sentido de tráfego, prevendo-se, quando possível, sentido único às 
vias nos itinerários do transporte coletivo por ônibus; 

c. reordenamento do trânsito no Centro; 
d. previsão de estacionamentos para bicicletas e veículos  

na periferia da área central e em locais de maior afluência pública; 
e. estímulo à implantação de linhas regulares de veículos 

lotação tipo van para o transporte coletivo entre a Sede e a Orla, 
prevendo-se o apoio do poder público municipal na formação de 
cooperativas e capacitação dos cooperativados; 

f. determinação de áreas para estacionamentos, inclusive 
subterrâneos, de veículos no entorno da área central;

g. disciplinamento da circulação de veículos de carga 
e da operação de carga-descarga por regulamento específico que 
inclua alterações nas rotinas operacionais, tais como: sinalização 
adequada, determinação de horários, previsão de pórticos para coibir 
a circulação nas vias sem capacidade de absorver veículos de carga, 
entre outras; 

h. adequação dos logradouros existentes às necessidades 
das pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida; 

i. melhoria da pavimentação e arborização dos passeios 
com o objetivo de proporcionar maior segurança e conforto; 

j. estabelecimento de critérios e normas específicas para a 
colocação de mobiliário urbano nos logradouros públicos, garantida 
a circulação adequada para pedestres; 

k. disciplinamento da circulação de veículos de tração 
animal (carroças); 

l. adequação do percentual exigido por lei da frota de 

ônibus às necessidades das pessoas com deficiência física e/ou 
mobilidade reduzida.

II. complementação do sistema viário estrutural da cidade, 
através das seguintes ações: 

a. implantação das diretrizes indicadas em programa espe-
cífico de Estruturação do Sistema de Vias Municipais e requalificação 
dos principais acessos e conexões entre Sede, Orla e Zona Rural, 
constante do Anexo III; 

b. implantação total dos eixos viários nas ZEP e ZEC, em 
conformidade com a dinâmica de crescimento da cidade e atentando 
para a implantação de ciclovia associada e calçada ajardinada. 

Parágrafo único. As características físicas e funcionais 
exigidas para as vias do Município serão estabelecidas no Código 
Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari.

 
Art. 60. Ficam definidas as seguintes diretrizes específicas, 

para as principais vias do Município, devendo, no caso das rodovias esta-
duais, ser analisada a implementação junto aos órgãos competentes: 

I. BA-099 (Estrada do Coco):
a. análise para redefinição da faixa de domínio (DERBA); 
b. implantação de vias marginais para acessos a empreen-

dimentos; 
c. sinalização de trânsito e ambiental; 
d. paisagismo e qualificação visual, respeitadas as restrições 

a engenhos publicitários; 
e. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento; 

II. BA-535 (Via Parafuso): 
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e redefi-

nição da faixa de domínio (DERBA); 
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 

acesso a empreendimentos; 
c. sinalização de trânsito e ambiental; 
d. implementação de medidas de segurança; 
e. qualificação paisagística; 
f. obrigatoriedade de transposição em desnível através de 

túnel ou viaduto; 
g. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento; 

III. BA-093: 
a. elaboração de estudos para redefinição da faixa de domínio 

(DERBA); 
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 

acessos a empreendimentos; 
c. sinalização de trânsito e ambiental; 
d. implementação de medidas de segurança; 
e. obrigatoriedade de transposição em desnível através de 

túnel ou viaduto; 
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento; 

IV. BA-512 (Via COPEC): 
a. elaboração de estudos para redefinição da faixa dedomínio 

(DERBA); 
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 

acessos a empreendimentos; 
c. estímulo à implantação de usos institucionais; 
d. sinalização de trânsito e ambiental; 
e. implementação de medidas de segurança; 
f. qualificação paisagística; 
g. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento; 

V. Via Atlântica (Estrada da CETREL): 
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e redefi-

nição da faixa de domínio (DERBA); 
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 

acessos a empreendimentos; 
c. qualificação paisagística; 
d. sinalização de trânsito e ambiental; 
e. implementação de medidas de segurança; 
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento; 

VI. BA-522 (Via Abrantes): 
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e/ou 

redefinição da caixa total da via e da faixa de domínio (DERBA); 
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 
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acessos a empreendimentos; 
c. sinalização de trânsito e ambiental; 
d. implementação de medidas de segurança; 
e. qualificação paisagística, ambiental, visual e funcional, com 

ênfase nos seguintes aspectos: 
1. consideração às restrições ambientais; 
2. implantação de ciclovia, passeios e acostamento; 
3. restrição a engenhos publicitários; 
4. implantação de faixas de canteiros laterais arborizadas, 

canteiro central (se for o caso) e caramanchão de descanso, quando da 
duplicação da pista; 

5. implantação de caramanchão e arcos com vegetação sobre 
a pista em locais estratégicos, para passagem de fauna e integração de 
ecossistemas; 

VII. Via Parque: 
a. elaboração de estudos e projetos para a via, incluindo defi-

nição da caixa total e da faixa de domínio; 
b. complementação da implantação da via; 
c. sinalização de trânsito e ambiental, inclusive aquelas com 

informações sobre passagem de fauna nativa; 
d. implementação de medidas de segurança; 
e. qualificação paisagística, ambiental, visual e funcional, com 

ênfase nos seguintes aspectos: 
1. consideração às restrições ambientais; 
2. implantação de ciclovia, passeios e acostamento; 
3. restrição a engenhos publicitários; 
4. implantação de faixas de canteiros laterais arborizadas, 

canteiro central (se for o caso) e caramanchão de descanso; 
f. implantação de caramanchão e arcos com vegetação sobre 

a pista em locais estratégicos, para passagem de fauna e integração de 
ecossistemas. 

VIII. Avenida Jorge Amado: 
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e rede-

finição da faixa de domínio no trecho após o Viaduto doTrabalhador (Via 
Parafuso), sentido Leste; 

b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para 
acesso a empreendimentos; 

c. paisagismo e qualificação visual; 
d. sinalização de trânsito; 
e. implementação de medidas de segurança; 
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme 

parâmetros estabelecidos no zoneamento. 
g. implantação de passeios e ciclovias.

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 61. Serão utilizados os seguintes instrumentos para o 
cumprimento da função social da propriedade: 

I. planos urbanísticos; 
II. programas, projetos e ações; 
III. normas de uso e ocupação do solo; 
IV. usucapião especial de imóvel urbano; 
V. direito de superfície; 
VI. estudo de impacto ambiental (EIA) e estudo de impacto 

de vizinhança (EIV); 
VII. parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
VIII. IPTU progressivo no tempo; 
IX. desapropriação com pagamento em títulos; 
X. outorga onerosa do direito de construir e de alteração de 

uso; 
XI. transferência do direito de construir (TRANSCON); 
XII. operações urbanas consorciadas; 
XIII. consórcio imobiliário;
XIV. direito de preempção; 
XV. zonas especiais de interesse social; 
XVI. concessão de uso especial para fins de moradia e con-

cessão de direito real de uso. 

§1º. Os planos urbanísticos e os programas, projetos e ações 
mencionados nos incisos I e II deste artigo constam, respectivamente, nos 
Anexos II e III desta Lei. 

§2º. As normas de uso e ocupação do solo mencionadas no 
inciso III deste artigo são estabelecidas pela presente Lei, complementadas 
pelo Código Urbanístico e Ambiental. 

§3º. Os instrumentos previstos nos incisos IV, V e VII a XVI 
deste artigo deverão ser aplicados de acordo com o disposto nos art. 9º a 
14 e 21 a 24, respectivamente, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001 (Estatuto da Cidade). 
§4º. Os instrumentos mencionados no inciso VI deste artigo 

serão definidos no Código Urbanístico e Ambiental. 
§5º. A disposição, por zona, dos instrumentos previstos nos 

incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV deste artigo, constam no Anexo IV 
desta Lei. 

Seção II
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Art. 62. São passíveis de parcelamento, edificação ou utili-
zação compulsórios, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal 
e dos artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257, de 2001, os imóveis não 
edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados nas áreas indicadas 
nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Sede) e 
11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla). 

§1º. Considera-se solo urbano não edificado os terrenos e 
glebas com área igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros quadrados), 
localizados nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos 
da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política 
Urbana - Orla) e que não possuam edificações. 

§2º. Considera-se solo urbano subutilizado os terrenos e 
glebas com área igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros quadrados), 
localizados nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos 
da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política 
Urbana - Orla), cuja utilização seja inferior ao coeficiente de aproveitamento 
mínimo estabelecido na presente Lei. 

§3º. Considera-se solo urbano não utilizado as edificações 
com área igual ou superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados), 
localizadas nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos 
da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política 
Urbana - Orla) e que estejam sem utilização há mais de um ano. 

§4º. O proprietário dos imóveis não edificados, subutilizados ou 
não utilizados será notificado pelo Poder Executivo para o cumprimento da 
obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório de imóveis. 

§5º. A notificação será procedida por servidor público do órgão 
competente do Executivo ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser 
pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa 
e, por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa. 

§ 6º. O proprietário notificado deverá, no prazo máximo de 1 
(um) ano, a partir do recebimento da notificação, protocolar o projeto do 
parcelamento, edificação ou utilização, na Secretaria do Planejamento, 
Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gestão (SEPLAN) e 
terá o prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar 
as obras do empreendimento. 

Art. 63. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa 
mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parce-
lamento, edificação ou utilização compulsórios, previstas no art. 62 desta 
Lei, sem interrupção de quaisquer prazos. 

Art. 64. Ficam excluídos das obrigações de parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, os imóveis: 

I. destinados para estacionamentos ou garagem de veículos 
de transporte de passageiros; 

II. cuja função ambiental seja comprovada, através de parecer 
emitido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM); 

III. integrantes do patrimônio cultural, cuja certificação seja 
comprovada através de parecer emitido pelo Conselho Municipal da 
Cidade (CONCIDADE), ouvidos os órgãos responsáveis pela gestão do 
patrimônio. 

Seção III
Do IPTU Progressivo no Tempo

Art. 65. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos 
estabelecidos no art. 62, o Município aplicará alíquotas progressivas do 
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), majoradas 
anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até que o proprie-
tário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme 
o caso. 

§1º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas 
à tributação progressiva de que trata este artigo. 

§2º. Lei municipal definirá o valor das alíquotas referidas no 
caput deste artigo. 

 
Seção IV

Da desapropriação com pagamento em títulos

Art. 66. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU 
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progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação 
de parcelamento, edificação e utilização, o Município poderá proceder a 
desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, 
nos termos do art.182 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 8º da 
Lei nº. 10.257, de 2001. 

Seção V
Da outorga onerosa do direito de construir e 

de alteração de uso

Art. 67. O Poder Executivo Municipal poderá exercer a facul-
dade de outorgar onerosamente o exercício do direito de construir e de 
alteração de uso, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, 
conforme disposições dos art. 28 a 31 da Lei nº 10.257, de 2001 e de 
acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta Lei. 

§1º. A concessão da outorga onerosa do direito de construir 
ou de alteração de uso fica sujeita à aprovação do Conselho Municipal da 
Cidade (CONCIDADE), podendo ser negada caso seja constatado que o 
impacto da aplicação do instrumento não é suportável pela infra-estrutura 
ou que pode acarretar em comprometimento da paisagem urbana ou do 
meio ambiente. 

§2º. Os recursos auferidos com a adoção da outorga onerosa 
do direito de construir e de alteração de uso serão destinados ao Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e serão prioritariamente aplicados 
nas Zonas Especiais de Interesse Social. 

§3º. O poder público municipal poderá realizar leilão de coefi-
cientes de aproveitamento dentro do limite máximo permitido na zona, nas 
operações urbanas consorciadas, sendo os recursos aplicados exclusiva-
mente em programas de regularização fundiária e produção de habitação de 
interesse social na própria zona para onde estiver direcionado o leilão. 

§4º. A cada dois anos será realizado estudo sobre o impacto 
da aplicação do instrumento nas zonas de incidência. 

Art. 68. As áreas passíveis de outorga onerosa do direito de 
construir, indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política 
Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla) 
são aquelas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 
coeficiente de aproveitamento básico e até o limite estabelecido pelo uso 
do coeficiente de aproveitamento máximo, mediante contrapartida conforme 
definida em Lei Municipal. 

Seção VI
Da transferência do direito de construir

Art. 69. O proprietário de imóvel urbano poderá exercer em 
outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir 
previsto nesta Lei, definido pelo coeficiente de aproveitamento básico, 
quando o referido imóvel for considerado pelo Poder Público Municipal 
necessário para: 

I. implantação de equipamentos urbanos e comunitários 
públicos; 

II. implantação de programas de regularização fundiária, envol-
vendo a regularização urbanística, jurídica e a qualificação ambiental nas 
áreas ocupadas por população de baixa renda e de produção de habitação 
de interesse social; 

III. preservação do patrimônio ambiental e paisagístico, asso-
ciada à criação de parque de uso público; 

IV. preservação histórica ou cultural. 

§1º. Na hipótese referida no inciso I, os imóveis serão doados 
ao Município, garantindo ao proprietário o direito a 100% (cem por cento) 
do potencial construtivo.

§2º. Na hipótese prevista no inciso II, os imóveis serão doados 
ao Município, garantindo ao proprietário o direito ao potencial construtivo, 
deduzindo o percentual de potencial utilizado na ocupação existente. 

§3º. Na hipótese prevista no inciso III, quando os imóveis forem 
doados ao Município, o proprietário terá direito a 100% (cem por cento) do 
potencial construtivo, e quando o imóvel permanecer em seu domínio terá 
direito a 50% (cinqüenta por cento) do seu potencial construtivo. 

§4º. Na hipótese do inciso IV, quando os imóveis forem doados 
ao Município, o proprietário terá direito a 100% (cem por cento) do potencial 
construtivo e, quando o imóvel permanecer em seu domínio, desde que 
tombado, terá direito a 30% (trinta por cento) do potencial construtivo. 

§5º. Os critérios para o cálculo do potencial a ser transferido 
serão definidos em Lei Municipal. 

§6º. Outras áreas poderão ser enquadradas como áreas de 
origem de TRANSCON em Lei Municipal específica, desde que atendam 
às condições definidas neste artigo. 

§7º. Qualquer operação realizada envolvendo TRANSCON 

deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal da Cidade. 
§8º. O poder público realizará cadastramento dos imóveis de 

interesse para aplicação do instrumento. 

Art. 70. As áreas de origem de transferência do direito de 
construir (TRANSCON), bem como as áreas onde o direito de construir 
poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico, de-
signadas como áreas de destino de TRANSCON, encontram-se indicadas 
nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Sede) e 
11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla); 

Art. 71. Os processos de emissão de TRANSCON serão ins-
truídos obrigatoriamente com os planos ou projetos que explicitem a forma 
de utilização da área de origem da transferência do direito de construir. 

Art. 72. Somente será permitida a utilização de TRANSCON 
associada à utilização de outorga onerosa do direito de construir na pro-
porção de 60% (sessenta por cento) de potencial construtivo adquirido 
mediante outorga onerosa do direito de construir, e 40% de potencial 
construtivo adquirido através de TRANSCON.

Art. 73. A cada dois anos será realizado estudo sobre o impacto 
da aplicação do instrumento nas zonas de destino de TRANSCON. 

Seção VII
Das operações urbanas consorciadas

Art. 74. As operações urbanas consorciadas devem ser apli-
cadas de acordo com os art.32 a 34 da Lei nº 10.257, de 2001, buscando 
a: 

I. implantação de equipamentos estratégicos para o desen-
volvimento urbano; 

II. otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas 
de porte e reciclagem de áreas consideradas subtilizadas; 

III. ampliação e melhoria da rede viária estrutural; 
IV. implantação de espaços públicos; 
V. valorização do patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 

cultural e paisagístico; 
VI. melhoria e ampliação de infra-estrutura e da rede viária 

estrutural. 

§1º. As áreas objeto de operações urbanas consorciadas estão 
indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - 
Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla).

§2º. A aplicação das operações urbanas consorciadas fica 
condicionada a aprovação do Conselho Municipal da Cidade (CONCI-
DADE). 

Art. 75. Cada operação urbana consorciada será criada por Lei 
Municipal que irá estabelecer o plano de operação urbana consorciada. 

Art. 76. A Lei municipal específica que aprovar a operação 
urbana consorciada deverá conter, nos termos dos art. 32 a 34 da Lei nº 
10.257, de 2001, o seguinte conteúdo mínimo: 

 I. delimitação do perímetro da área de abrangência; 
II. finalidade da operação; 
III. programa básico de ocupação da área e intervenções 

previstas; 
IV. estudos de impacto ambiental (EIA) e estudo de impacto 

de vizinhança (EIV), conforme o caso; 
V. programa de atendimento econômico e social para a popu-

lação diretamente afetada pela operação; 
VI. solução habitacional dentro de seu perímetro, no caso da 

necessidade de relocação de moradores de favelas; 
VII. garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de 

especial valor cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; 
VIII. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários per-

manentes e investidores privados em função dos benefícios recebidos; 
IX. forma de controle e monitoramento da operação, obrigato-

riamente compartilhada com representações da sociedade civil; 
X. conta ou fundo específico que deverá receber os recursos 

de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos 
concedidos. 

Parágrafo único. Os recursos obtidos pelo Poder Público, na 
forma do inciso VIII deste artigo, serão aplicados exclusivamente na própria 
operação urbana consorciada. 
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Seção VIII
Do consórcio imobiliário

Art. 77. O Poder Público municipal poderá aplicar o instrumento 
do consórcio imobiliário, além das situações previstas no artigo 46 da Lei nº 
10.257, de 2001, para viabilizar empreendimentos habitacionais nas áreas 
objeto da aplicação do instrumento, previstas nesta Lei. 

§ 1º. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do 
imóvel que receber por transferência, nos termos do caput deste artigo, 
direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma 
de contratação.

§2º. A contrapartida a ser destinada ao proprietário, após a 
efetivação do empreendimento consorciado, será equivalente ao valor 
do imóvel antes da sua execução, respeitado o valor lançado na planta 
genérica de valores no ato da formalização do consórcio. 

Art. 78. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados 
por termo de responsabilidade e participação, pactuado entre o proprietário 
do imóvel e a Municipalidade, visando à garantia da execução das obras 
do empreendimento, bem como das obras de uso público. 

Art. 79. O consórcio será utilizado apenas quando houver in-
teresse do poder público de incentivar a urbanização de áreas dotadas de 
infra-estrutura, que contenham terrenos subutilizados ou não utilizados.

Seção IX
Do direito de preempção

Art. 80. O Poder Público municipal poderá exercer o direito de 
preempção para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa 
entre particulares, conforme disposto nos art. 25 a 27 da Lei nº 10.257, 
de 2001. 

Art. 81. O direito de preempção será exercido sempre que o 
Poder Público necessitar de áreas para: 

I. regularização fundiária; 
II. execução de programas e projetos habitacionais de inte-

resse social; 
III. constituição de reserva fundiária; 
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras 

áreas de interesse ambiental; 
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. 

Art. 82. Ficam passíveis de preempção em caráter prioritá-
rio, as áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da 
Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política 
Urbana - Orla). 

Art. 83. Lei municipal estabelecerá os limites das áreas indi-
cadas como passíveis do direito de preempção na presente Lei, podendo 
incluir outras áreas quando constatado o interesse público para os fins 
previstos no art. 81 desta Lei. 

Parágrafo único. O direito de preempção não será exercido 
nos lotes com área igual ou menor de 500,00m² (quinhentos metros qua-
drados). 

Art. 84. O Poder Público municipal dará ciência ao proprietário 
do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do direito de 
preferência, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da vigência 
da Lei que a delimitou. 

Art. 85. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o 
imóvel para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste 
por escrito seu interesse em comprá-lo.

Parágrafo único. À notificação mencionada no caput será 
anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição 
do imóvel, da qual constarão: 

I. preço, condições de pagamento e prazo de validade; 
II. endereço do proprietário, para recebimento de notificação 

e de outras comunicações; 
III. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo 

cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente; 
IV. declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da 

Lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive 
os de natureza real, tributária ou executória. 

Art. 86. Recebida a notificação a que se refere o art. 84 desta 
Lei, a Administração poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, 
o interesse em exercer a preferência para aquisição de imóvel. 

§1º. A Prefeitura fará publicar no Diário Oficial e em jornal local 
e regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida, 
nos termos do art. 86, e da intenção de aquisição do imóvel nas condições 
da proposta apresentada. 

§2º. O decurso de prazo de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento da notificação, sem a manifestação expressa do Poder Exe-
cutivo Municipal de que pretende exercer o direito de preferência, faculta ao 
proprietário alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado, 
nas condições da proposta apresentada. 

Art. 87. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica 
obrigado a entregar à Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio Am-
biente, cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura. 

§1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para 
a declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições 
diversas da proposta apresentada.

§2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprie-
tário, o Executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálculo 
do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta 
apresentada, se este for inferior àquele.

Art. 88. O Poder Público municipal exercerá o direito de 
preferência independentemente do número de alienações referentes ao 
mesmo imóvel. 

Seção X
Das zonas especiais de interesse social

Art. 89. As zonas especiais de interesse social constituem 
áreas destinadas à produção e manutenção de habitação de interesse 
social, sendo definidas com as seguintes características: 

I. áreas públicas ou particulares ocupadas por assenta-
mentos de população de baixa renda, onde o Poder Público deverá 
promover os meios para a regularização fundiária, a implantação 
de infra-estrutura, serviços e equipamentos públicos (inclusive de 
recreação e lazer) e aquelas áreas públicas ou particulares ocupadas 
por assentamentos de população de baixa renda que já passaram 
por melhorias através de investimentos em infra-estrutura, serviços 
e equipamentos e titulação, de forma a garantir a segurança da per-
manência das famílias;

II. áreas públicas ou particulares ocupadas por assen-
tamentos de população de baixa renda nas áreas de preservação 
permanente, inseridas em unidades de conservação ou no cinturão 
verde do Pólo Industrial de Camaçari, onde o Poder Público deve 
promover a relocação das famílias e a recuperação ambiental ou, 
respeitadas as normas vigentes, promover os meios para a regu-
larização fundiária, e a implantação de infra-estrutura, serviços e 
equipamentos públicos;

III. áreas públicas ou particulares, ocupadas por comuni-
dades tradicionais vinculadas à pesca, agricultura de subsistência, 
produção artesanal, ou por assentamentos de população remanes-
cente de quilombos, onde o Poder Público deve promover os meios 
para a regularização fundiária e recuperação ambiental, a implantação 
de infra-estrutura, serviços e equipamentos públicos, e medidas 
necessárias à manutenção das suas tradições e cultura, em especial 
dos espaços representativos, como remanescentes de Mata Atlântica, 
locais sagrados e de manifestações vinculadas à cultura e atividades 
econômicas de subsistência;

IV. terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não 
utilizados, localizados em áreas dotadas de infra-estrutura, adequa-
dos à ocupação e com área superior a 2.000,00m2 (dois mil metros 
quadrados) no caso de terrenos, e 1.000,00m2 (mil metros quadrados) 
no caso de edificações, os quais serão destinados exclusivamente à 
produção de habitação de interesse social.

 
§1º. As Zonas Especiais de Interesse Social serão regula-

mentas por decreto municipal, levando em conta o plano de regularização 
específico para cada área, que deverá ser elaborado de forma participativa 
e de acordo com as diretrizes desta Lei.  

§2º. Não serão admitidos remembramentos em Zonas Espe-
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ciais de Interesse Social, exceto para implantação de equipamentos co-
munitários.  

Seção XI
Da concessão de uso especial para fins de moradia e da concessão 

de direito real de uso

Art. 90. A concessão de uso especial para fins de moradia 
será concedida àquele que, até 30 de junho de 2001, possuía, como 
seu, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250,00m2 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) de imóvel público situado em 
área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que 
não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural. 

§1º. A concessão de uso especial para fins de moradia será 
conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, indepen-
dentemente do seu estado civil. 

§2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao 
mesmo concessionário mais de uma vez. 

§3º. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, 
de pleno direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel 
por ocasião da abertura da sucessão. 

Art. 91. Nos imóveis de que trata o art. 90 desta Lei com mais 
de duzentos e cinqüenta metros quadrados ocupados por população de 
baixa renda para sua moradia, por cinco anos ininterruptamente e sem 
oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por pos-
suidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida 
de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam proprietários ou 
concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural.

§1o. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido 
por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que 
ambas sejam contínuas. 

§2o. Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será 
atribuída igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente 
da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo 
escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais diferenciadas. 

§3o. A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser 
superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados. 

Art. 92. No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à 
saúde dos ocupantes, ou estar localizada em área de preservação perma-
nente, bem de uso comum do povo ou via de circulação, o Poder Público 
garantirá ao possuidor o exercício do direito de que tratam os art. 90 e 91 
em outro local, próximo a área anteriormente ocupada. 

Art. 93. O título de concessão de uso especial para fins de 
moradia será obtido pela via administrativa, perante o órgão competente 
da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela 
via judicial. 

§1o. A Administração Pública terá o prazo máximo de doze 
meses para decidir o pedido. 

§2o. O título conferido por via administrativa ou por sentença 
judicial servirá para efeito de registro no cartório de registro de imóveis. 

Art.94. O direito de concessão de uso especial para fins de 
moradia é transferível por ato inter vivos ou causa mortis. 

Parágrafo único. Na hipótese de transferência por ato inter 
vivos, essa deve ser precedida da anuência do Poder Público Municipal. 

Art. 95. O direito à concessão de uso especial para fins de 
moradia extingue-se no caso de o concessionário dar ao imóvel destinação 
diversa da moradia para si ou para sua família. 

Art. 96. A concessão de uso especial para fins de moradia fica 
isenta do pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV). 

Art. 97. A concessão de uso especial para fins de moradia será 
utilizada prioritariamente em relação à alienação das terras de propriedade 
do Município.

Art. 98. A concessão de uso especial para fins de moradia 
só será concedida à pessoa ou família com renda de até 3 (três) salários 
mínimos. 

Art. 99. Nos programas de regularização fundiária poderá ser 
utilizado o instrumento da concessão de direito real de uso, nos 

casos de impossibilidade de emissão de título de concessão de uso especial 
para fins de moradia, nos termos do Decreto-lei 271, de 28 de fevereiro de 
1967 e da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 100. Os documentos técnicos e demais elementos de 
apoio, de registro de ações, e de documentação referentes à elaboração 
do presente Plano Diretor, considerados como suas peças acessórias, 
ficam tombados, sob a forma de coletânea sistemática, na Secretaria do 
Planejamento Urbano e do Meio Ambiente. 

Art. 101. Fica determinado que a presente Lei, incluídos os 
anexos, deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta dos 
cidadãos em portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Camaçari, nas 
bibliotecas públicas municipais, na Secretaria do Planejamento Urbano e 
do Meio Ambiente e no gabinete do Prefeito. 

Parágrafo único. O não cumprimento do quanto estabeleci-
do no caput deste artigo constitui violação ao princípio constitucional da 
publicidade dos atos administrativos. 

Art. 102. O presente Plano Diretor sofrerá ajustes periódicos, 
de acordo com as necessidades do desenvolvimento urbano proposto pela 
presente Lei, devendo ser permanentemente monitorado e avaliado quanto 
à validade das suas proposições e revisado de forma global no período 
máximo de dez (10) anos.

Art. 103. No processo de revisão do Plano Diretor serão 
garantidas: 

I. a promoção de audiências públicas e debates com os diver-
sos representantes da sociedade civil; 

II. a ampla publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos; 

III. o acesso a qualquer interessado aos documentos e infor-
mações produzidos. 

Art. 104. Fica o Poder Executivo Municipal responsável através 
de seus órgãos e entidades competentes a: 

 I. detalhar os planos, programas e projetos propostos, com 
base nas diretrizes deste Plano Diretor; 

II. encaminhar anualmente ao Legislativo, relatório de avaliação 
do Plano Diretor, contendo informações sobre as ações desenvolvidas para 
sua efetiva implementação. 

Art. 105. O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará à 
Câmara Municipal, a partir da publicação desta lei, no prazo máximo de: 

I. 60 (sessenta) dias, os projetos de leis complementares do 
Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Obras e Edificações; 

II. 90 (noventa) dias, o projeto de lei de revisão das Leis Muni-
cipais nº. 301 de 01 de julho de 1994 e nº. 722 de 16 de fevereiro de 2006 e 
de delimitação dos perímetros das zonas urbanas dos distritos de Abrantes 
e Monte Gordo, de acordo com as disposições deste diploma legal; 

III. 06 (seis) meses, o projeto de lei para determinar o parce-
lamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado das áreas incluídas nesta Lei; 

IV. 06 (seis) meses, o projeto de lei que estabelece as condi-
ções a serem observadas para a outorga onerosa do direito de construir 
e de alteração de uso, determinando a fórmula de cálculo para cobrança, 
os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga e a contrapartida 
do beneficiário; 

V. 01 (um) ano, projeto de lei que estabeleça as condições 
relativas à aplicação da transferência do direito de construir. 

Art. 106. O Poder Executivo Municipal criará o Sistema de 
Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade 
Ambiental, englobando os órgãos de integração (Conselho Municipal da 
Cidade); órgão executor (Secretaria do Planejamento, Urbanismo, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da Gestã); órgãos setoriais (secretarias 
municipais); Conferência Municipal do Meio Ambiente e Conferência 
Municipal das Cidades.

Art. 107. Nos casos de divergência entre uso ou índices 
urbanísticos nas áreas lindeiras de mais de uma zona, a Secretaria de 
Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão 
estabelecerá, para cada situação, as diretrizes que deverão ser seguidas 
pelo empreendedor. 

Art. 108. As certidões expedidas pela Secretaria do Planeja-
mento, Urbanismo,  Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão e sob  a  
égide  da  legislação anterior ou da presente Lei constituem ato 
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meramente certificador, e, portanto, não criam qualquer expectativa de 
direito em favor de seu titular. 

Art. 109. Aplicam-se as disposições contidas no presente 
Plano Diretor aos processos administrativos relativos a licenciamento de 
empreendimentos e atividades em tramite na Secretaria do Planejamen-
to, Urbanismo, Meio Ambiente e Gestão de Desenvolvimento, ainda que 
protocolados antes da entrada em vigor desta lei. 

Parágrafo único – Nos casos dos processos administrativos 
que, na entrada em vigor da presente lei, já tenham obtido a Licença am-
biental, Simplificada ou de Localização, conforme o caso, o requerente 
poderá optar pela legislação municipal vigente à época do protocolo do 
processo. 

 
Art. 110. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

ANEXO I - CONCEITOS

Alteração de Uso: instrumento através do qual o plano diretor 
estabelece áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, 
mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Ambiente: conjunto de condições que envolvem e sustentam 
os seres vivos no interior da biosfera, representado pelos componentes do 
solo, recursos hídricos e componentes do ar que servem de substrato à 
vida, assim como pela fauna e flora e pelo conjunto de fatores ambientais 
ou ecológicos. 

Área Construída: superfície definida pelo somatório das 
áreas de piso das edificações contidas no terreno, incluindo-se paredes 
e pilares. 

Área Edificável: área sobre a qual se admite edificar. 

Área de Encostas: área compreendida por terrenos em que se 
observem declividades iguais ou superiores a 30% (trinta por cento). 

Áreas de Fundo de Vale: aquelas com declividade até 10% 
(dez por cento), compreendidas entre os talvegues e o sopé das encos-
tas. 

Área non aedificandi: área sobre a qual não se admite inter-
venções e/ou edificações de qualquer natureza. 

Área Ocupada: superfície definida pela projeção horizontal de 
todas as edificações sobre o terreno, excluindo-se as áreas de beiral. 

Área Permeável: superfície de um terreno não edificada, 
descoberta e sem revestimento, na qual é permitida a absorção de água 
no solo. 

Áreas de Preservação Permanente: porções do território 
municipal de domínio público ou privado, destinadas à preservação de 
suas características ambientais, assim definidas em Lei. 

Área de Solo Instável: constituída de terrenos suscetíveis de 
modificações apreciáveis em sua conformação original, quando submetidos 
a agentes externos ou esforços diversos. 

Área Verde: área livre de caráter permanente, com vegetação 
natural ou resultante de plantio, destinada a recreação, lazer e/ou proteção 
ambiental. 

Assoreamento: processos de acumulação de sedimentação 
sobre o substrato de um corpo d’água, causando obstrução ou dificultando 
seu fluxo. 

Atividade: resultado de toda ação ou manifestação humana 
vinculada à produção, comercialização, prestação de serviços, habitação, 
cultura, saúde, veiculação de idéias, culturas e imagens, que impliquem 
na apropriação permanente ou temporária de espaços ou áreas das 
edificações. 

Audiência Pública: debate que deve acontecer quando uma 
decisão importante sobre um projeto, programa ou ação vai ser tomada, 
visando à sua aprovação pela população. 

Bordos da Pista: limites laterais da pista de rolamento. Em 
vias de pista dupla ou múltipla, o limite à direita do sentido do tráfego é 
denominado bordo externo e aquele à esquerda, bordo interno. 

Caixa de via: largura total, correspondente à distância entre 
testadas de lotes situados em lados opostos, lindeiros à via, incluindo 
pistas, passeios, canteiros.

Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível 
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito 
de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 
sinalização e arborização. 

Calçada Rebaixada: rampa implantada na calçada destinada 
a promover a concordância de níveis entre esta e o leito carroçável. 

Canteiro Central: espaço compreendido entre os bordos inter-
nos das pistas de rolamento, com tráfego em sentidos opostos, objetivando 
separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente. 

Ciclovia: via destinada, única e exclusivamente à circulação 
de ciclos e/ou seus

equivalentes, não motorizados, separada fisicamente do 
tráfego comum. 

Código de Obras e Edificações: lei complementar que regula 
a execução de toda e qualquer obra no município de Camaçari. 

Código Urbanístico e Ambiental: lei complementar que es-
tabelece as bases normativas para a ação do poder público municipal no 
controle do uso e ocupação do solo e no manejo dos recursos naturais, 
visando à preservação, conservação, defesa, e recuperação do meio 
ambiente natural e artificial do Município. 

Coeficiente de Aproveitamento Básico: potencial constru-
tivo do lote a ser exercido pelo proprietário do imóvel, livre de qualquer 
contrapartida. 

Coeficiente de Aproveitamento Máximo: potencial constru-
tivo máximo permitido na zona a ser exercido pelo proprietário do imóvel 
nas áreas onde está pervisto a Outorga Onerosa do Direito de Construir 
ou nas áreas de destino de TRANSCON. Nos caso de Outorga Onerosa 
do Direito de Construir será estabelecida a contrapartida a ser prestada 
pelo proprietário. 

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: potencial construtivo 
mínimo estabelecido para a zona a ser exercido pelo proprietário, abaixo do 
qual fica caracterizada a subutilização do imóvel, sendo este o parâmetro 
de referência para aplicação do instituto do parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios. 

Coeficiente de Aproveitamento ou Indice de Utilização: 
relação entre a área edificável e a área do terreno. 

Condomínio Urbanístico: divisão de imóvel em unidades 
autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais 
das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a abertura de 
vias de domínio privado. 

Confrontante: elemento do tipo terreno, logradouro, curso 
d’água, etc, lindeiro aos limites do terreno. 

Conjunto Habitacional: grupo de edificações, que compõem 
um mesmo empreendimento, destinado ao uso residencial.

Conselho Municipal da Cidade: órgão colegiado, autônomo, 
de natureza consultiva e deliberativa, integrante do Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade Am-
biental, vinculado à Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente 
(SEPLAN) que tem por finalidade propor e deliberar sobre as diretrizes para 
formulação e implementação da política de desenvolvimento urbano. 

Conselho Municipal do Meio Ambiente: órgão colegiado, 
participativo, autônomo, de natureza consultiva e deliberativa, com duração 
permanente, integrante do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão do 
Desenvolvimento Urbano e da Qualidade Ambiental, vinculado à Secretaria 
de Planejamento Urbano e Meio Ambiente responsável pela formulação e 
implementação da política ambiental. 

Conservação Ambiental: uso sustentável dos recursos natu-
rais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção 
dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade. 

Consórcio Imobiliário: forma de viabilização de planos de 
urbanização ou edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao 
Poder Público municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe 
como pagamento em lotes urbanizados ou habitação, sendo impedido o 
remembramento de lotes. 
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Degradação Ambiental: a alteração adversa das caracterís-
ticas do meio ambiental. 

Delimitação:  procedimento  através  do  qual o Executivo  
Municipal estabelece o perímetro de áreas do território (para fins de tribu-
tação, planejamento ou imposição de normas). 

Desapropriação: é o procedimento de direito público pelo 
qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por ra-
zões de utilidade pública ou de interesse social, mediante o pagamento 
de indenização. 

Desapropriação Urbanística Sancionatória: espécie de de-
sapropriação mediante títulos da dívida pública, adotada como penalização 
ao proprietário do solo urbano que não atender à exigência de promover o 
adequado aproveitamento de sua propriedade definido no Plano Diretor.

Desenvolvimento Sustentado: o desenvolvimento social, 
econômico e cultural que satisfaz às demandas presentes, sem depredar 
os ecossistemas ou os recursos naturais disponíveis a fim de não com-
prometer as necessidades das futuras gerações. 

Desmatamento: devastação total ou parcial da vegetação 
existente numa área. 

Desmembramento: 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. 

Ecologia: estudo das relações recíprocas dos seres vivos 
com o meio ambiente. 

Ecossistema: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos 
que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determina-
do espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica 
e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua 
composição, estrutura e função. 

Edificação: construção acima ou abaixo da superfície de um 
terreno, constituída de estruturas físicas que possibilitem a instalação e o 
exercício de atividades humanas. 

Empreendimento: resultado de toda a ação humana que 
implique em dominação, modificação, ou apropriação de um espaço ou 
terreno. 

Equilíbrio Ecológico: situação caracterizada pela manutenção 
do sistema de relações desejáveis entre os organismos e o meio ambiente. 
Graças à ação de fatores e mecanismos que resistem a sua alteração. 

Equipamentos Comunitários: são os equipamentos públicos 
ou privados de educação, cultura, saúde e lazer. 

Equipamentos Urbanos: são os serviços de infra-estrutura 
urbana, tais como os equipamentos de abastecimento de água, serviço 
de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, cir-
culação, transportes, limpeza urbana e similares. 

Estacionamento: espaço público ou particular destinado ao 
parqueamento de veículos. 

Estatuto da Cidade: lei 10.257 de 10 de julho de 2001 que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece dire-
trizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos 
aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, ampliação 
e operação de uma atividade ou empreendimento, apresentados como 
subsídio para a análise de licença requerida, tais como: memorial técnico 
de impacto, relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 
relatório ambiental preliminar, estudo de impacto ambiental e relatório de 
impacto ambiental, diagnóstico ambiental, estudo de impacto de vizinhan-
ça, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise 
preliminar de risco. 

Faixa de Domínio de Vias: área compreendendo a via e suas 
instalações, como vias marginais, canteiros, passeios, acostamentos, es-
tacionamentos, baias etc., legalmente delimitada, de propriedade ou sob 
domínio do Poder Municipal, Estadual ou Federal. 

 
Fauna: conjunto dos animais que partilham um determinado 

habitat. 
 
Fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credencia-

do visando ao exame e verificação do atendimento às disposição contidas 
na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes. 

Fração Ideal: quota parte do terreno atribuída à unidade, apli-
cável apenas a terrenos que contêm unidades pluridomiciliares. Consiste 
na relação entre a Área Construída da Unidade e a Área Construída Total, 
multiplicada pela Área do Terreno. 

Gabarito: medida que limita ou determina a largura de logra-
douros ou a altura das edificações, sendo que, neste caso, são computados 
os pavimentos acima do solo, inclusive o pavimento térreo. 

 
Gleba: terreno que ainda não foi objeto de arruamento ou 

parcelamento, sob qualquer forma.

Habitat: ambiente que oferece um conjunto de condições 
favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de 
determinados organismos. 

Habitação de Interesse Social: habitação destinada a famílias 
com rendimento de até 3 (três) salários mínimos. 

 
Imóvel Subutilizado: aquele cujo aproveitamento seja inferior 

ao mínimo definido no plano Diretor ou legislação dele decorrente. 
 
Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades 

físico-químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e bem-estar da população, as 
atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais. 

 
Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto am-

biental que afete diretamente apenas o território de um Município, ou seja, 
quando a área de influência direta do projeto não ultrapassa os limites 
geográficos do Município. 

Imposto Predial e Territorial Progressivo no Tempo: pro-
gressividade das alíquotas do imposto sobre a propriedade predial e terri-
torial urbana (IPTU), majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos 
consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, 
edificar ou utilizar, conforme o caso. 

Índice Urbanístico: expressão matemática de relações es-
tabelecidas entre grandezas espaciais, desejável para determinada zona 
ou área. 

Intervenção: ação realizada em terrenos e elementos da 
fisiografia, das quais resultam modificações de suas características, mor-
fologia e processos. 

Licença: ato administrativo vinculado por meio do qual a 
Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho 
de certa atividade. 

Licença Ambiental: ato administrativo discricionário por meio 
do qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restri-
ções e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos ou atividades que utilizem recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

 
Licenciamento: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

competente licencia a localização, implantação e operação de empreen-
dimentos e atividades. 

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo 
pelo qual é licenciada a localização, instalação, ampliação e a operação 
de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental ou impacto urba-
nístico, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso. 

Logradouro: espaço livre reconhecido pela municipalidade, 
destinado ao trânsito, tráfego, comunicação ou lazer públicos. 
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como limite para a implantação de edificação, parcelamento ou condo-
mínio dos quais resultam uma dada configuração urbanística ou tipologia 
de edificação. 

Parcelamento: qualquer divisão do solo com ou sem abertura 
de logradouros públicos, de que resultem novas unidades imobiliárias. 

Parcelamento Clandestino: parcelamento do solo, realizado 
sem o conhecimento do poder público competente. 

Parcelamento Irregular: parcelamento do solo, realizado em 
desacordo com o projeto aprovado e/ou em desacordo com a legislação 
vigente. 

Parcelamento, Utilização ou Edificação Compulsórios: 
instrumento de política urbana, incidente em áreas indicadas no Plano 
Diretor, nas quais o município pode determinar o parcelamento, edificação 
ou utilização do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
através de Lei municipal específica e mediante notificação ao respectivo 
proprietário, com averbação em cartório, devendo ser estabelecidos con-
dições e prazo para a implementação da referida obrigação.

Parque Municipal: espaço destinado à preservação ambiental, 
pesquisa, contemplação e lazer da população, podendo ou não conter 
equipamentos de apoio a estas atividades. 

Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste 
último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de 
interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcio-
nalmente, de ciclistas. 

Plano Diretor: instrumento básico da política de desenvolvi-
mento e expansão urbana, voltado a atender as exigências fundamentais 
de ordenação da cidade e assegurar aos cidadãos as suas necessidades 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das ativi-
dades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas na Lei 10.257/2001 
- Estatuto da Cidade. 

Pista de Rolamento: parte da via na qual é permitido o tráfego 
de veiculos. 

Poder de Polícia: é a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a 
melhoria da qualidade de vida no Município. 

Poluição: é a alteração da qualidade ambiental resultante de 
atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da 
população; 

b) criem condições adversas ao desenvolvimento socioeco-
nômico; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 
e) afetem, de maneira nociva, as condições estéticas e sani-

tárias do meio ambiente. 
 
Poluição Sonora: toda emissão de som que, direta ou indire-

tamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar 
público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente. 

 
Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de 
poluição ou degradação efetiva ou potencial.

Pontos Nodais: áreas de confluência de vias e ou de pesso-
as, passagens entre uma estrutura urbana e outra, constituindo-se como 
“nós” urbanos, referências na cidade onde os usuários se locomovem e 
penetram. 

 
Preamar Máxima: é a máxima altura alcançada por uma 

maré de enchente.  
Preamar Média: é o nível médio das preamares, calculado 

depois de longa série de observações. 

Quadra: porção de terreno total ou parcialmente delimitada por 
logradouros públicos e por divisas de glebas ou outros parcelamentos. 

Recuo: distância medida em projeção horizontal entre as 
partes mais avançadas da edificação e as divisas do terreno.

Lote: parcela de terreno contida em uma quadra, resultante 
de loteamento ou de desmembramento, com pelo menos uma das divisas 
lindeira a logradouro público. 

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à edifi-
cação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos 
ou prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. 

Loteamento de Interesse Social: aquele em que a área co-
mercializável é constituída de lotes destinados à Habitação de Interesse 
Social. 

Macrorregião: região formada por um conjunto de unidades 
territoriais menores que mantêm relações econômicas, sócio-culturais, 
ambientais, contínuas ou descontínuas em virtude da convergência de 
interesses. 

Manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos 
ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, 
objetivando a conservação da natureza.

Marcos Referenciais: elementos físicos construídos ou 
plantados, de valor arquitetônico, histórico, cultural, ou ainda ambiental, 
configurando-se como importantes referenciais de localização e de cons-
tituição da imagem urbana. 

Meio Ambiente: interação de elementos naturais e criados, 
socioeconômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas. 

Mobiliário Urbano: objetos, elementos ou pequenas cons-
truções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não, 
implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos 
ou privados. 

Monitoramento Ambiental: procedimento de medição da 
qualidade ambiental, registrando-se continuadamente ou em períodos 
predeterminados os indicadores pertinentes, podendo ser realizado pela 
própria empresa ou pelo órgão público competente. 

Ocupação Clandestina: construção realizada em um terreno, 
sem o conhecimento e sem a licença do poder público municipal. 

Ocupação do Solo: construção ou massa edificada sobre 
um terreno. 

Ocupação Espontânea: construção realizada em um terreno, 
por iniciativa de indivíduos da comunidade, sem a licença do poder público 
municipal. 

 
Ocupação Irregular: construção realizada em um terreno, sem 

a licença do poder público municipal e/ou em desacordo com a legislação 
urbanística e ambiental.

 
Operação Urbana Consorciada: conjunto de intervenções e 

medidas, coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores priva-
dos, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas 
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

 
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo: processo de 

intervenção do Poder Público, visando orientar e disciplinar a implantação 
de atividades e empreendimentos, no território do município com vistas a 
objetivos de natureza sócio-econômica, cultural, administrativa e outras.

  
Orla Marítima: faixa de borda atlântica do Município formada 

por áreas de valor ambiental significativo, como praias, dunas, restingas e 
manguezais, que, por suas características geoambientais e paisagísticas 
requer manejo especial. 

Outorga Onerosa do Direito de Construir: instrumento 
de política urbana, incidente em áreas indicadas no Plano Diretor, nas 
quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de 
aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada 
pelo beneficiário. 

Padrões de Qualidade Ambiental: são os valores de concen-
trações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a 
resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e 
o meio ambiente em geral. 

Parâmetro Urbanístico: parâmetro quantitativo definido 
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Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, su-
perficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, 
a fauna e a flora. 

Regularização Fundiária: conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Público por 
razões de interesse social ou de interesse específico, que visem a adequar 
assentamentos informais preexistentes às conformações legais, de modo 
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

Remembramento: reagrupamento de dois ou mais lotes, para 
a formação de novos lotes; reagrupamento dos lotes ou parte(s) dos lotes 
de uma ou várias quadras, resultando em nova distribuição, sob a forma 
de novos lotes ou frações ideais. 

Reurbanização: processo pelo qual uma área urbanizada 
sofre modificações que substituem, total ou parcialmente, suas primitivas 
estruturas físicas e urbanísticas. 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação: sistema 
constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estadu-
ais e municipais, de acordo com a Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho 
de 2000.

Sistema Viário: conjunto das vias de uma determinada área 
ou município, destinado ao fluxo de veículos ou pedestres. 

Taxa de Ocupação ou Índice de Ocupação: relação máxima 
permitida entre a área ocupada pela projeção horizontal da construção e 
a superfície total do terreno. 

Taxa de Permeabilidade ou Índice de Permeabilidade: 
relação mínima permitida entre a área onde não é permitido edificar ou 
revestir o solo com material que impeça ou dificulte a absorção das águas 
de chuvas e a superfície total do terreno. 

Testada ou frente: divisa do terreno, lindeira com o logradouro 
que lhe dá acesso. 

Transferência do Direito de Construir (TRANSCON): 
instrumento de política urbana, incidente em áreas indicadas no Plano 
Diretor, que permite ao proprietário de imóvel urbano exercer em outro 
local ou alienar mediante escritura pública o direito de construir, definido 
pelo coeficiente de Aproveitamento Básico, quando o referido imóvel for 
considerado necessário para implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários, comprovado o interesse público; implantação de programas 
de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população 
de baixa renda e habitação de interesse social; preservação do patrimônio 
ambiental e paisagístico associado à criação de parque de uso público ou 
de uso comunitário e a finalidade de preservação histórica ou cultural. 

Unidade de Conservação: parcela do território municipal, 
com características ambientais relevantes, de domínio público ou privado, 
legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objeti-
vos e limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se 
aplicam garantias adequadas de proteção. 

Unidade Imobiliária: porção do solo ou da edificação individu-
alizados e autônomos, quanto às condições de comercialização. 

Urbanização: processo de incorporação de áreas ao tecido 
urbano, seja através da criação de unidades imobiliárias, seja através da 
implantação de sistemas e instalação de infra-estrutura.

Urbanização Integrada: empreendimento de urbanização do 
qual resultam a criação de unidades imobiliárias edificadas de base resi-
dencial e/ou comercial e de serviços e/ou industrial, contendo a necessária 
infra-estrutura de equipamentos comunitários e urbanos. 

Uso do solo: resultado de toda ação humana, que implique 
em dominação ou apropriação de um espaço ou terreno. 

Via de Circulação: espaço organizado para a circulação de 
veículos e/ou pedestres, sendo que: 

a) via particular (ou privada) é a via de propriedade privada, 
ainda que de uso público; 

b) via oficial ou logradouro é a via de uso público reconhecida 
como tal pela Prefeitura. 

Zona: divisão do territorio com o objetivo de estabelecer 
diretrizes e fixar parâmetros de uso e ocupação do solo e de proteção 
ambiental ou cultural. 

Zona Central: compreende a porção central da cidade, 
passível de um maior adensamento construtivo e diversificação de usos 
comerciais e de serviços. 

Zona de Expansão Controlada - situam-se nas faixas de 
alta, média ou baixa fragilidade ambiental, em áreas ainda não ocupadas 
ou de ocupação rarefeita, mas pressionadas pela proximidade de áreas 
consolidadas infra-estruturadas. Por se tratar áreas próximas a ambientes 
sensíveis, sua ocupação deve se dar de forma controlada e sob determi-
nados parâmetros urbanísticos e construtivos. 

Zona de Expansão de Comércio e Serviço: corresponde 
a áreas onde deve ser estimulada a implantação de empreendimentos 
comerciais e de serviços de atendimento regional com prioridade de ser-
viços complementares de apoio ao Pólo Industrial de Camaçari e serviços 
educacionais e de saúde. 

Zona de Expansão Prioritária: compreende áreas em proces-
so de consolidação, próximas a áreas consolidadas, com ocupações rare-
feitas ou vazias, mas dotadas de infra-estrutura, equipamentos e serviços 
nas suas proximidades, onde deve ser estimulada a ocupação.

Zona de Importância Ambiental e Paisagística: compreende 
as áreas de média fragilidade dos ecossistemas, com potencial paisagístico 
e ambiental a ser preservado ou recomposto, pressionadas pela ocupação 
urbana da Sede, definidas como zonas de amortecimento da expansão 
urbana em direção a áreas inadequadas. 

Zona de Interesse Turístico: compreende as áreas com 
potencial paisagístico, ambiental e turístico, onde devem ser estimulados 
os usos de lazer e hoteleiro, resguardados o acesso público às praias, 
bordas dos rios e áreas úmidas. 

Zona de Ocupação Consolidada: compreende os bairros e 
localidades já consolidados no que diz respeito ao tempo de ocupação, 
infra-estrutura e serviços disponíveis. É nessa zona que estão concentra-
dos os equipamentos urbanos e onde a malha viária já se encontra mais 
estruturada. 

Zona de Proteção e Interesse Paisagístico: compreende as 
áreas de alta fragilidade dos ecossistemas, com baixo comprometimento, 
com potencial paisagístico e ambiental a ser preservado ou recomposto do 
ponto de vista da fauna e da flora, definidas como zonas de preservação 
integral. 

 
Zona de Transformação, Comércio e Serviços: compreende 

as áreas consolidadas dos parcelamentos Pólo de Apoio e Poloplast e 
áreas adjacentes em processo de expansão, destinadas prioritariamente 
à instalação de indústrias de transformação, comércio e serviços, podendo 
comportar usos incômodos ou de impacto local reduzido. 

 
Zona Especial da Orla: compreende a unidade geográfica, 

situada na zona costeira, correspondente a uma faixa, medida a partir da 
linha de preamar máxima, no sentido do continente, com 60 metros de 
largura, a requerer manejo especial. 

 
Zona Especial de Interesse Cultural: compreende as áreas 

onde são identificados valores simbólicos e imateriais, assim como valores 
materiais, de reconhecidas características identitárias, cênicas e arquite-
tônicas, destinadas à manutenção, preservação e/ou requalificação, para 
fins de interesse cultural. 

Zona Especial de Interesse Social: corresponde a áreas 
destinadas à produção e manutenção de habitação de interesse social, 
visando a incorporar os espaços como favelas, assentamentos precários, 
loteamentos irregulares ou clandestinos e outras formas de moradia precá-
ria à cidade legal. Essas áreas devem atender à função social da moradia 
para fins de habitação de interesse social. 

Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID): compreende 
áreas ambientalmente frágeis onde estão implantados empreendimentos 
industriais. 

Zona Rural: compreende a área caracterizada predominan-
temente pelas atividades agrícola, pecuária, criação de animais, extração 
vegetal ou mineral. 

Zona Urbana: compreende a área caracterizada pela presença 
de edificações contínuas das povoações, as partes adjacentes 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - CADERNO ESPECIAL - DOM - Nº 272 - de 13 a 19 de setembro de 2008 PÁGINA 20  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

e as áreas que, a critério do município, possivelmente venham a ser ocu-
padas por edificações contínuas de uso predominantemente residencial, 
com apoio institucional, de comércio de serviços e mistos. 

Zoneamento: divisão do território do Município em áreas para 
as queis são definidas diretrizes e parâmetros especiíficos de uso e ocupa-
ção do solo e de proteção ambiental, considerando a dinâmica da ocupação 
urbana, incorporando os fatores físico-ambientais, a disponibilidade de infra-
estrutura e de serviços. A delimitação do perímetro urbano está proposta 
segundo a cartografia disponível, levando em consideração a mancha 
urbana, suas tendências de expansão e as restrições ambientais.

ANEXO II- DIRETRIZES PARA PLANOS
1. DIRETRIZES GERAIS PARA PLANOS SETORIAIS

Os Planos Setoriais devem ser desenvolvidos em conformidade 
com as diretrizes presentes nesta Lei e conter os dados básicos do setor, 
de forma que possa a cada período de atualização ou de revisão/ avaliação, 
alimentar o Sistema de Informações Geográficas Municipal – SIG-CAM. 

Os Planos Setoriais nas áreas sociais devem ser desenvolvidos 
ao menos, a cada 4(quatro) anos, e, no caso dos planos referentes à infra-
estrutura, na periodicidade estabelecida pelo órgão setorial responsável. 

Devem ser discutidos com a comunidade nas respectivas 
conferências e aprovados pelo órgão colegiado do setor. 

Para a efetivação da política urbana devem ser elaborados 
prioritariamente o Plano de Transportes e Circulação e o Plano Municipal 
de Habitação. 

2. DIRETRIZES GERAIS PARA PLANOS URBANÍSTICOS

Os Planos Urbanísticos devem ser desenvolvidos em confor-
midade com as diretrizes deste Plano Diretor, prioritariamente nas áreas e 
zonas abaixo relacionadas, segundo as seguintes diretrizes gerais: 

Devem ser desenvolvidos no caso das operações urbanas 
consorciadas, conforme definido no corpo da Lei; 

Exigidos para os projetos de requalificação ou revitalização das 
áreas de interesse cultural, histórico e paisagístico, estando a aprovação 
condicionada à apresentação de estudos morfológicos, dos cones visuais, 
perspectivas a serem preservadas com embocadura das vias, relações das 
massas construídas e massas naturais, e delimitação do sítio de interesse 
configurando o edifício e seu entorno; 

Exigidos para as áreas destinadas à implantação de programas 
habitacionais, inclusive nas zonas especiais de interesse social; 

Devem ser amplamente discutidos com as comunidades atra-
vés de audiências públicas com grupos temáticos, submetidos ao Conselho 
Municipal da Cidade e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Zonas e áreas onde são exigidos os planos urbanísticos: 

1 - SEDE: 
Planos Urbanísticos das ZECS 
Plano Urbanístico da ZTCS 
Plano Urbanístico da ZEP 2 
Planos de Regularização das ZEIS 
Plano Urbanístico da ZEC 1 
Plano Urbanístico da ZOCON 7 

2 - ORLA: 
Plano Urbanístico da Orla 
Planos Urbanísticos das ZEIC 
Planos de Regularização das ZEIS 

2.1 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA OS 
PLANOS URBANÍSTICOS DA SEDE

Planos Urbanísticos das ZECS 

Os Planos Urbanísticos das ZECS envolvem as seguintes 
ações: 

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados 
interessados em participar da operação urbana consorciada; 

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada; 
c) Promulgação de Lei Especifica para delimitar o Plano da 

Operação Urbana Consorciada; 
d) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e am-

biental; 
e) Projetos de capacitação profissional das comunidades do 

entorno da área; 
f) Plano Funcional da rodovia no trecho atingido pela OUC; 

g)Plano de Mobilização e Participação Social. 

Planos Urbanísticos da ZTCS 

O Plano Urbanístico da ZTCS deve atender às seguintes 
diretrizes: 

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados 
interessados em participar da operação urbana consorciada; 

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada; 
c) Promulgação de Lei Especifica para delimitar o Plano da 

Operação Urbana Consorciada; 
d) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e am-

biental;
e) Projetos de capacitação profissional das comunidades do 

entorno da área; 
f) Indicação das ações necessárias para atenuar os incômodos 

potenciais das atividades a serem instaladas. 

Plano Urbanístico da ZEP 2 

O Plano Urbanístico da ZEP 2 deve ser elaborado levando-se 
em conta as seguintes diretrizes: 

a) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e am-
biental; 

b) Planejamento funcional das vias estruturantes lindeiras e 
internas (existentes e propostas); 

c) Definição precisa do caminhamento do anel viário e vias 
complementares do sistema viário estrutural da zona; 

d) Delimitação das zonas especiais de interesse social vazias 
para viabilização de projetos de Habitação de Interesse Social; 

e) Elaboração do projeto urbanístico do Centro Universitário 
e Profissionalizante. 

Plano Urbanístico da ZEC 1 

a) Estudos ambientais e da paisagem; 
b) Planejamento viário com solução adequada para garantir a 

preservação das nascentes existentes e das áreas de valor ambiental; 
c) Soluções e instrumentos para a regularização fundiária das 

áreas ocupadas por população de baixa renda na zona; 
d) Parâmetros específicos para as áreas passíveis de ocu-

pação; 
e) Delimitação do Cinturão Verde da Bridgstone/Firestone, 

especificações para plantio e manejo, garantida a participação social; 
f) Planejamento da recuperação das nascentes impactadas 

pela fábrica; 
g) Definição de usos adequados para a área desapropriada 

pelo Governo do Estado para implantação de unidades industriais na 
zona; 

h) Respeito aos parâmetros urbanísticos e usos estabelecidos 
pela APA Joanes-Ipitanga, nas nucleações urbanas existentes dentro dos 
limites da APA; 

i) Respeito aos parâmetros e exigências estabelecidos pela 
presente Lei e pelo Código Urbanístico e Ambiental; 

j) Respeito à faixa de domínio da Via Abrantes; 
k) Diretrizes para o projeto de qualificação da Via Abrantes, 

contemplando a sua duplicação, obedecidos aos parâmetros segurança 
e de proteção ambiental; 

l) Indicação e delimitação de ZEIS vazias onde será permitida 
a aplicação de parâmetros especiais para Habitação de Interesse Social. 

Plano Urbanístico da ZOCON 7 

O plano urbanístico da localidade de Parafuso deve incluir:        
a) Elaboração de estudos morfológicos, paisagísticos e am-

bientais; 
b) Plano de mobilização e participação social, prevendo-se 

o envolvimento da população interessada em todas as etapas de sua 
elaboração; 

c) Plano de gestão, garantida a participação social no processo 
de implementação; 

d) Mecanismos de geração de ocupação e renda da popu-
lação; 

e) Soluções para favorecer a integração da localidade com o 
centro de Camaçari; 

f) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo que 
preservem as características do lugar. 

Planos de Regularização das ZEIS 

Os planos de regularização das ZEIS devem: 
a) Envolver as dimensões socioeconômica, cultural, ambi-
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ental, urbanística e de legalização fundiária; 
b) Atender às especificidades de cada área inclusive na for-

mação da equipe técnica de elaboração; 
c) Incluir Plano de Mobilização e Participação Social, prevendo-

se a participação da população interessada em todas as etapas de sua 
elaboração; 

d) Incluir Plano de gestão, garantida a participação social no 
processo de implementação e formação de conselho gestor; 

e) Incluir solução para relocação da população residente em 
área de risco ou de valor ambiental, onde não for possível a sua perma-
nência na mesma área; 

f) Propor mecanismos de geração de ocupação e renda da 
população; 

g) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo; 
h) Definição precisa da poligonal da ZEIS. 

2.2 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA OS 
PLANOS URBANÍSTICOS NA ORLA 

Plano Urbanístico da Orla 

O Plano Urbanístico da Orla inclui o planejamento funcional da 
Estrada do Coco com paisagismo, sinalização, passagens em desnível, 
assim como planos de ocupação específicos para as ZECS e o Plano 
urbanístico para o centro de Arembepe, envolvendo as seguintes ações: 

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados 
interessados em participar da operação urbana consorciada; 

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada; 
c) promulgação de Lei Específica para delimitar o Plano da 

Operação Urbana Consorciada, devendo conter: 
· indicação de estudo morfológico, paisagístico e ambiental; 
· indicação das características físicas e funcionais da BA-099 

em cada trecho; 
· indicação de pistas de desaceleração em ambas as mar-

gens; 
· indicação das ações necessárias para garantir a mobilidade e 

acessibilidade com segurança e conforto, assegurando soluções adequa-
das para a transposição segura de pedestres e ciclistas entre as margens, 
sobretudo nas áreas mais consolidadas em Abrantes, Monte Gordo e Barra 
do Pojuca e nas ZECS; 

· indicação de áreas para a implantação de equipamentos e de 
prestação de serviços públicos que garantam o atendimento às demandas 
da população residente na Orla; 

· indicação de áreas e parâmetros adequados à implantação de 
empreendimentos de comércio e serviços de grande porte nas ZECS; 

· indicação de projetos de regularização das áreas ocupadas 
pela população de baixa renda; 

·  Plano de Mobilização e Participação Social. 
·  Plano de gestão, garantida a participação social no processo 

de implementação. 
d) regulação e controle da ocupação ao longo da Estrada do 

Coco, evitando-se a ocupação inadequada e o comprometimento das 
margens e acostamentos; 

e) implantação do Centro de Artesanato de Abrantes, próximo 
ao local onde hoje há ponto de venda, porém obedecendo aos parâmetros 
de uso e ocupação para a rodovia, criando via marginal de acesso, local de 
parada de ônibus de turismo, estacionamento para veículos e com volume-
tria e materiais adequados, que valorizem as características locais; 

f) constituição de um comitê gestor do Plano Urbanístico da 
Orla. 

Planos Urbanísticos e de Valorização 
Cultural para as ZEIC 

Os planos urbanísticos e de valorização cultural das ZEIC 
devem envolver: 

a) Delimitação da área da ZEIC a partir de estudos de percep-
ção, entrevistas com moradores, instituições e entidades locais ou com 
atuação na área; 

b) Indicação de áreas e parâmetros para a implantação de 
equipamentos e de prestação de serviços públicos que garantam o aten-
dimento às demandas da população; 

c) Indicação dos projetos prioritários para a área; 
d) Inventário dos imóveis e sítios a preservar, bem como dos 

bens imateriais a valorizar; 
e) Parâmetros e normas específicas de uso e ocupação do 

solo e seu entorno; 
f) A participação direta das comunidades envolvidas definida 

em Plano de Mobilização e Participação Social específico; 
g) Plano de gestão, garantida a participação social no processo 

de implementação e formação de conselho gestor. 

Planos de Regularização das ZEIS 

Os planos de regularização das ZEIS devem: 
a) Envolver as dimensões socioeconômica, cultural, ambiental, 

urbanística e de legalização fundiária; 
b) Atender às especificidades de cada área inclusive na for-

mação da equipe técnica de elaboração; 
c) Incluir plano de mobilização e participação social, prevendo-

se a participação da população interessada em todas as etapas de sua 
elaboração; 

d) Incluir Plano de gestão, garantida a participação social no 
processo de implementação com formação de conselho gestor; 

e) Propor mecanismos de geração de ocupação e renda para 
a população; 

f) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo; 
g) Incluir solução para relocação da população residente em 

área de risco ou de valor ambiental, onde não for possível a sua perma-
nência na mesma área; 

h) A decodificação da linguagem técnica, tornando o plano 
acessível à população; 

i) Incluir programa específico de educação ambiental; 
j) Definição precisa da poligonal da ZEIS. 

ANEXO III - PROGRAMAS, PROJETOS, 
AÇÕES E PRIORIDADES

1. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PROGRAMA EDUCAÇÃO PRA VALER 

O programa Educação pra Valer deve ser executado mediante 
implementação das seguintes diretrizes e ações: 

- integração das ações das Secretarias de Educação, Cultura, 
Esportes e Indústria e Comércio com o objetivo de, em dez anos, atingir a 
educação em tempo integral; 

- ampliação do ensino técnico profissionalizante voltado à 
formação e capacitação de mão-de-obra para: indústria, produção de 
pescado, agricultura, pecuária, hotelaria e turismo, serviços auxiliares em 
saúde etc; 

- introdução no ensino fundamental de conteúdos sobre a 
história do Município e da região, seu folclore e sua cultura, com destaque 
para a cultura afro-brasileira; 

- inserção do tema meio ambiente na educação, em todos os 
níveis de ensino, com ênfase nos conteúdos sobre os recursos naturais 
do Município e a importância da preservação;

- desenvolvimento e implantação de modelo próprio de ensino 
e implementação de uma estrutura de acompanhamento e avaliação do 
sistema municipal de educação;

- assistência sócio-educativa ao educando através da imple-
mentação de apoio psicopedagógico. 

PROGRAMA ESCOLA NOVINHA EM FOLHA 

O programa Escola Novinha em Folha deve ser executado 
mediante implementação das seguintes diretrizes e ações: 

- reforma da rede física escolar, incluindo a adequação do 
acesso às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida; 

- estruturação das escolas com laboratórios, espaços múltiplos, 
informática, videoteca etc.; 

- ampliação de bibliotecas e aquisição de livros, vídeos, re-
vistas etc.; 

- implementação de sistema de acompanhamento dos gastos 
com manutenção, com o envolvimento direto de estudantes e professores, 
de forma a comprometer a comunidade escolar com a preservação das 
instalações da escola. 

PROGRAMA TÔ LIGADO NA REDE

- O programa Tô Ligado na Rede deve ser executado através 
das seguintes ações: 

- oferta de cursos de informática nas escolas municipais; 
- instalação de terminais com computadores nos bairros, para 

acesso gratuito à Internet e realização de cursos básicos para crianças 
e jovens. 

PROGRAMA TODO DIA É DIA DE LIVRO 

- O programa Todo dia é dia de Livro deve ser executado 
mediante a implementação das seguintes ações: 

- criação de bibliotecas volantes que circulem pelos bairros 
periféricos e distritos; 

- realização de oficinas de leitura com as crianças e jovens da 
comunidade com o acompanhamento de profissionais de Letras, 
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contadores de histórias identificados nas comunidades e professores da 
rede municipal de ensino; 

- Promoção anual de evento público com atividades de con-
tação de histórias, para crianças e jovens, lançamento de publicações 
reservadas a história e contos tradicionais de domínio público, assim como 
de publicações científicas acerca do Município. 

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

- O programa Saúde da Família deve ser executado mediante 
as seguintes ações: 

 - ampliação da cobertura do Programa de Agentes Comunitá-
rios de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF) para 100% do 
Município, com definição de metas anuais a serem alcançadas. 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS 
CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 

O programa de Redução das Carências Nutricionais deve ser 
executado mediante as seguintes ações: 

- promoção de cursos junto às mães de família sobre o melhor 
aproveitamento dos recursos alternativos locais para redução das carências 
nutricionais e melhoria da saúde; 

- articulação da Secretaria de Assistência Social com a Pastoral 
da Criança para a produção e distribuição da multimistura; 

- incentivo e apoio ao desenvolvimento de hortas comunitárias 
e escolares; 

- complementação e acompanhamento nutricional no cardápio 
da merenda escolar, devendo este ser elaborado com a ajuda da comu-
nidade, utilizando alimentos típicos da cultura regional e a produção das 
hortas comunitárias e escolares; 

- elaboração de cartilha informativa sobre higiene e alimen-
tação. 

PROGRAMA FEIRAS E CAMPANHAS DE SAÚDE 

No âmbito do programa serão encaminhadas as seguintes 
ações:

- realização de campanha educativa com realização de feiras 
e palestras sobre higiene e saúde junto à população; 

- realização de campanhas de esclarecimento sobre DST, 
Dependência Química, Gravidez Precoce, em articulação com a Secretaria 
de Educação; 

- realização de Eventos sobre Saúde Reprodutiva; 
- distribuição de contraceptivos em todas as unidades de 

saúde do Município; 
- Campanhas de esclarecimento sobre Saúde Infantil e Saúde 

da Mulher. 

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA 
REDE DE UNIDADES DE SAÚDE 

O Programa de Ampliação da Rede de Unidades de Saúde 
contempla as seguintes diretrizes e projetos: 

- adequação das Unidades Básicas de Saúde; 
- implantação de postos avançados de atendimento 24 ho-

ras. 

PROJETO DE UNIDADE DE TRATAMENTO 
DE DEPENDENTES QUÍMICOS 

Implantação de unidade de saúde voltada para o tratamento e 
recuperação de dependentes de substâncias psicoativas (álcool e outras 
drogas), com terapêutica de desintoxicação e apoio psicológico ao paciente 
e aos familiares. 

HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

Implantação de unidade de saúde dotada de condições técni-
cas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 
prestação de assistência geral e especializada a pacientes com necessida-
des de atenção de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar. 

HOSPITAL - MATERNIDADE EM ABRANTES 

Unidade hospitalar a ser instalada no distrito de Abrantes, 
voltada para o atendimento geral e especializado em saúde da mulher 
em seu ciclo gravídico-puerperal. Deve prestar também, atendimento à 
gestação de alto risco. 

PROJETO UNIDADE DE QUEIMADOS 

Implantação de unidade especializada no tratamento de pa-

cientes queimados, com instalações adequadas e equipe multidisciplinar 
especializada. Deve-se elaborar estudo a fim de identificar a possibilidade 
de instalar essa unidade no Hospital Geral existente ou no Hospital Muni-
cipal a ser implantado.

PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA 

O programa Atenção à Saúde Odontológica atenderá às se-
guintes diretrizes: 

- provisão de atendimento odontológico nas unidades do Pro-
grama de Saúde na Família; 

- realização de atendimento em unidades móveis nos bairros 
e localidades; 

- realização de atendimento preventivo nas escolas públicas. 

PROGRAMA DE SEGURANÇA NOS BAIRROS 

O programa Segurança nos Bairros atenderá às seguintes 
diretrizes e ações: 

- implantação de Postos Policiais de apoio à guarda municipal 
que se constitua em referência para a comunidade no raio de abrangência 
de sua atuação e sirva de apoio à polícia comunitária, onde seriam minis-
trados cursos de formação sobre direitos humanos, cidadania, educação 
ambiental e outros; 

- articulação com a Policia Militar para instituir as rondas 
policiais; 

- criação da Guarda Municipal; 
- extensão da iluminação pública de logradouros e praias, 

respeitando as condicionantes ambientais, a exemplo da desova das 
tartarugas. 

PROGRAMA DE SEGURANÇA NAS PRAIAS 

Estruturação das equipes de salva-vidas, treinamento e pro-
visão de equipamentos adequados à segurança dos banhistas e ao bom 
funcionamento das equipes de salvamento. 

PROGRAMA ALERTA 

O programa Alerta trata da estruturação do sistema de defesa 
civil, em parceria com as empresas do Pólo Industrial de Camaçari e da 
realização de ações preventivas. 

PROGRAMA NOSSA CULTURA 

O programa Nossa Cultura deve ser realizado através das 
seguintes diretrizes e pelo projeto Festas Populares: 

- estímulo e apoio do Poder Público e das empresas privadas 
às manifestações culturais, especialmente às festas tradicionais e outras 
festas populares; 

- apoio às manifestações populares de arte e cultura; 
- apoio à preservação da cultura de comunidades tradicionais, 

em especial das comunidades remanescentes de quilombos, comunidades 
de pescadores e comunidades agrícolas; 

- apoio a grupos e folguedos tradicionais; 
- resgate de datas comemorativas e peças históricas; 
- promoção de pesquisas, palestras, filmes e exposições sobre 

a história do Município. 

PROJETO FESTAS POPULARES 

O projeto Festas Populares deve ser implementado através 
das seguintes ações: 

- apoio logístico e de infra-estrutura urbana – traduzido em 
termos de estudos de percursos, mobiliários, transportes, estruturação 
de espaços, resguardado o caráter espontâneo e autônomo das festas 
populares, especialmente a Chegança de Mouros (Arembepe), Marujada 
(Monte Gordo, nas localidades de Boa Esperança e Caraíbas), Reis do 
Boi ou Boi Reisado (Parafuso, Barra do Jacuípe, Monte Gordo, Arembepe, 
Abrantes e Barra do Pojuca), a 1ª Chegança Feminina da Bahia (Arembepe) 
e Barquinha (Parafuso); 

- resgate cultural das “Brincadeiras” - da Queima das Palhi-
nhas (da época dos jesuítas), o Lindro Amor (semelhante ao Pastoreio) e 
a Entrega do Cofre (onde as regras morais conservadoras são invertidas) 
ocorridas em Camaçari; 

- organização de um Calendário de Festas Populares incluindo 
características gerais, fotografias e outros informes, para valorização das 
festas e ampliação do número de visitantes, prevendo a distribuição nas 
escolas, instituições, indústrias, hotéis e pousadas. Deve-se fazer gestões 
junto a Bahiatursa para que o calendário faça parte do conjunto de festas 
da Bahia.
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PROGRAMA  ACOLHER PARA INCLUIR 

O programa Acolher para Incluir deve ser realizado através 
das seguintes ações: 

- construção de Centro de Reintegração de População em 
situação de Rua; 

- implantação de Unidades de Acolhimento Temporário; 
- implantação de Lares para Idosos Carentes; 
- implantação do Centro de Convivência para Atendimento 

ao Idoso; 
- ampliação do número de Conselhos Tutelares; 
- atendimento e acompanhamento de adolescentes no cum-

primento de medidas sócio-educativas; 
- implantação de Unidade de Referência para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

PROGRAMA CONHECER E PROSPERAR 

O programa Conhecer e Prosperar deve ser realizado através 
das seguintes ações: 

- elaboração de estudos sucintos nos seguintes termos: 
a) mapeamento das taxas de Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISSQN) cobradas, a título de incentivos fiscais, pelos 
municípios da Região Metropolitana de Salvador; 

b) comparação das receitas da Prefeitura Municipal de Ca-
maçari, por fontes, para constatar o peso relativo da cobrança de ISSQN 
vis-à-vis às demais fontes; 

c) calcular o impacto, por faixas de desconto, das renúncias do 
ISSQN em termos de vantagens - atração possível de empresas - diante 
da renúncia a investimentos diretos sobre a infra-estrutura urbana da Sede 
e na Orla do Município; 

- recadastramento das atividades econômicas; 
- produção de indicadores para monitoramento do serviço de 

intermediação de mão-de-obra; 
- catálogo de prestadores de serviços diversos (Criação de 

catálogo de profissionais autônomos disponibilizando seus serviços); 
- formalização e apoio aos pequenos e médios empreendi-

mentos; 
- apoio ao microcrédito; 
- implantação de programas de qualificação e capacitação de 

trabalhadores e empreendedores formais e informais; 
- fortalecimento do banco de empregos informatizado, com 

integração ao Sistema de Informações Municipais e às empresas implan-
tadas no Município; 

- criação de centro de atendimento ao imigrante, estruturado 
de forma a integrá-lo através do banco de empregos ou, caso necessário, 
auxiliá-lo no retorno ao local de origem. 

PROGRAMA REDE DE ECONOMIA POPULAR 

O programa Rede de Economia Popular deve ser realizado 
através das seguintes ações: 

- desenvolvimento de pequenos negócios junto à população 
de baixa renda (identificação de empreendedores e apoio às iniciativas 
locais para geração de renda); 

- fomento ao associativismo e à Economia Popular e Solidária 
e incubação de cooperativas e de micro e pequenos empreendimentos. 

PROGRAMA EMPRESAS EDUCATIVAS 

O programa Empresas Educativas deve ser realizado através 
das seguintes ações: 

- formação continuada dentro das empresas; 
- treinamento e contratação para o primeiro emprego. 

PROJETO DE APOIO À ATIVIDADE PESQUEIRA 

O Projeto de Apoio à Atividade Pesqueira deve ser implemen-
tado através das seguintes ações: 

- incentivo a pesca artesanal através da infra-estrutura desu-
porte à atividade; 

- incentivo a organização da produção e comercialização de 
pescados, buscando atender ao mercado local e regional; 

- construção de Centro de Apoio à Atividade Pesqueira con-
tendo estrutura adequada, como segue: 

- abrigo seguro para guarda e manutenção do material de 
pesca; 

- unidade de monitoramento e acompanhamento da produ-
ção; 

- calendário da pesca e painel sobre a história da pesca; 
- estrutura para beneficiamento e conservação do pescado; 

- porto seco para manutenção e segurança das embarca-
ções. 

2. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA 
A QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA AMBIENTAL PARA O PÓLO 
INDUSTRIAL DE CAMAÇARI

 
O programa Ambiental para o Pólo Industrial de Camaçari deve 

ser realizado através das seguintes ações: 
- implantação de faixas de proteção hídrica ao longo dos 

principais cursos d’água; 
- recuperação da planície fluvial do rio Camaçari, através da 

implementação de projeto específico para as faixas de proteção hídrica, 
estabelecendo-se limites apropriados de afastamento das áreas parceladas 
e identificando áreas irregulares e críticas de lançamento de esgotos; 

- controle da ocupação urbana na porção sudoeste da cidade, 
evitando o aumento de cargas poluentes lançadas nos cursos d’água que 
alimentam a bacia do Joanes I; 

- monitoramento e controle do aqüífero subterrâneo através 
da formação de base de dados pública, construída a partir dos boletins 
mensais das análises da qualidade de água dos piezômetros e poços de 
monitoramento e abastecimento, realizados por profissionais especializados 
e sob o controle da sociedade civil; 

- criação de um Grupo de Trabalho, composto por especia-
listas, entidades ambientalistas e o COMAM, para proceder à avaliação 
e identificação do passivo ambiental do Município, dentro e fora da área 
do Decreto 22.146, de 20 de novembro de 1970, inclusive áreas rurais, e 
identificação dos responsáveis para a sua recuperação; 

- realização de auditoria sobre a situação atual do aqüífero 
subterrâneo e dos corpos d‘água superficiais por empresa especializada 
sob o controle do COMAM e da sociedade civil; 

- recuperação de matas ciliares; 
- recuperação do Anel Florestal do Pólo Industrial de Camaçari, 

buscando formas de assegurar que parte significativa da reposição da 
vegetação utilize espécies nativas; 

- criação de uma Comissão de Segurança Ambiental do Pólo 
Industrial de Camaçari, no âmbito do Conselho do Meio Ambiente para 
acompanhamento e divulgação das informações ambientais e resultados do 
monitoramento ambiental realizado pelas empresas e Centro de Recursos 
Ambientais (CRA). 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ANEL FLORESTAL 

Recuperação do Anel Florestal do Pólo Industrial de Camaçari 
com o plantio espécies nativas, especialmente na faixa lindeira à área 
ocupada da Sede, prevendo-se o manejo sustentável e o cumprimento das 
suas funções de proteção e segurança, além da garantia da participação 
social na gestão. 

PROGRAMA AMBIENTAL DA ÁREA 
URBANA DA SEDE MUNICIPAL 

O programa Ambiental da Área Urbana da Sede Municipal deve 
ser realizado através das seguintes ações: 

- restrição da expansão de áreas periféricas; 
- implantação de cinturão agrícola na porção oeste da cidade, 

evitando a expansão urbana desordenada na proximidade da represa do 
Joanes I; 

- controle da exploração mineral, evitando os focos erosivos e 
o assoreamento dos cursos d’água; 

- melhoria da infra-estrutura das áreas densamente habitadas, 
especialmente aquelas localizadas na porção sudoeste da cidade, visto 
que parte desta ocupação vem afetando diretamente a área de proteção 
de manancial da represa Joanes; 

- avaliação específica de infra-estrutura de saneamento, ne-
cessária para mitigar a contaminação de recursos hídricos nas áreas mais 
próximas ao manancial de abastecimento; 

- indução do adensamento das áreas centrais infra-estrutura-
das, de modo a evitar o adensamento das áreas ambientalmente frágeis; 

- recuperação das planícies de inundação fluvial, visando a 
restabelecer suas funções naturais; 

- avaliação do passivo ambiental em áreas urbanas, em função 
de lançamentos clandestinos de resíduos industriais em áreas urbanas 
periféricas; 

- implantação de cinturão verde de proteção no entorno da 
Bridgstone/Firestone; 

- avaliação do passivo ambiental na porção sudoeste da cidade 
e nas vertentes degradadas dos morros. 
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PROJETO CINTURÃO VERDE DA BRIDGSTONE/FIRESTONE 

O projeto Cinturão Verde da Bridgstone/Firestone será imple-
mentado através das seguintes ações:

- exigência de implantação de cinturão verde no entorno da 
fábrica Bridgstone Firestone pela empresa, com o plantio de espécies da 
vegetação nativa, inclusive ao longo da Via Parafuso; 

- exigência à empresa, como condição para renovação da 
licença ambiental, de recuperação das nascentes comprometidas e indi-
retamente impactadas com a terraplanagem executada na implantação 
da unidade industrial, mediante plano aprovado pelo COMAM, sendo 
garantido o acompanhamento sistemático da sua execução por este órgão 
colegiado. 

- renovação da licença ambiental condicionada à implantação 
deste projeto. 

PROJETO DE UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO MUNICIPAL PARA JORRINHO. 

Elaboração de estudos ambientais envolvendo estudos geoló-
gicos e da biodiversidade, com vistas à criação de unidade de conservação 
do Jorrinho, na área correspondente ao Loteamento Chácaras do Jorro. 

PROGRAMA AMBIENTAL DO VETOR 
DE EXPANSÃO URBANA DA ORLA

 
O programa Ambiental do Vetor de Expansão Urbana da Orla 

deve ser realizado através das seguintes ações e projetos: 
- recuperação do sistema viário alternativo ao vetor de expan-

são urbana da BA-099, buscando garantir o direito de ir e vir dos moradores 
de Camaçari, a diminuição das pressões sobre áreas costeiras frágeis e o 
desenvolvimento e integração municipal, contemplando um plano específico 
de desenvolvimento das áreas diretamente afetadas; 

- criação do sistema costeiro de áreas protegidas a cargo da 
Prefeitura Municipal, envolvendo: 

a) ação efetiva do Poder Público Municipal, junto aos gestores 
das unidades de conservação sob a administração estadual, para a gestão 
adequada dessas unidades no território de Camaçari e dos demais ecos-
sistemas merecedores de preservação; 

- implementação efetiva da unidade de conservação Monu-
mento Natural Dunas de Abrantes; 

- integração dos ecossistemas costeiros através da implemen-
tação do Corredor Ecológico da Orla; 

- diversificação das atividades rurais para inclusão social de 
segmentos da população com menor nível de instrução 

- ordenamento e controle da atividade mineral, de modo a 
mitigar os impactos sobre a morfologia do terreno, assegurar a qualidade 
dos recursos hídricos e da paisagem rural do Município; 

- identificação e qualificação das rotas voltadas para o turismo 
ecológico e esportes radicais, de forma a explorar o potencial geomorfoló-
gico e ambiental na região central e Orla do Município, possibilitando uma 
maior integração do território municipal, aumentando a sua configuração 
enquanto espaço referencial também para a região; 

- recuperação ambiental das áreas úmidas; 
- projeto de desenvolvimento agrícola na zona rural; 
- proteção de fragmentos florestais remanescentes, buscando 

contemplar análises mais detalhadas desses fragmentos, identificando 
ecossistemas que poderão ser recuperados e integrando os ambientes 
continentais com ecossistemas costeiros através do Corredor Ecológico; 

- estudo sobre as ocupações irregulares na Orla, buscando a 
regularização ou relocação; 

- avaliação técnica da Prefeitura Municipal sobre os impactos 
dos empreendimentos industriais da Orla. 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA AZUL 

Elaboração e implementação de um projeto de recuperação 
ambiental da Lagoa Azul e entorno; 

PROJETO CORREDOR ECOLÓGICO DA ORLA 

Criação e gestão do Corredor Ecológico da Orla com a função 
de conectar unidades de conservação municipais e estaduais, permitindo 
o fluxo genético entre estas unidades e ampliando as áreas de território 
de fauna. 

O corredor ecológico será composto de áreas de uso permitido 
e de preservação, envolvendo ecossistemas de dunas, restingas, man-
guezais, estuários, lagoas e demais áreas úmidas previstas na legislação 
ambiental vigente e Convenção de Ramsar. 

A Prefeitura Municipal de Camaçari deverá elaborar o diag-
nóstico ambiental envolvendo a consolidação da sua poligonal e o seu 
plano de gestão. 

PROJETO MONUMENTO NATURAL DUNAS DE ABRANTES 

O projeto de implantação do Monumento Natural Dunas de 
Abrantes deve ser encaminhado por meio das seguintes diretrizes e 
ações: 

- realização de estudos para avaliar a qualidade ambiental e 
indicar as medidas de recuperação cabíveis; 

- emissão, pelo poder público municipal, de ato regulamentando 
o Monumento Natural Dunas de Abrantes. 

- elaboração de plano de gestão e criação de Comitê Gestor; 
- elaboração e implementação de programa específico de 

educação ambiental em toda a área do monumento e seu entorno; 
- acompanhamento e fiscalização da sua implementação. 

3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A
QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA URBANA

PROJETO DELIMITAÇÃO DOS BAIRROS 

Identificação dos limites dos bairros, abordando-os como 
agrupamentos urbanos com referências culturais de forma a incorporar o 
entendimento social de pertencimento, quando possível e cabível compa-
tibilizados com os limites dos setores censitários utilizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

PROGRAMA ACESSIBILIDADE E 
MOBILIDADE UNIVERSAIS 

O programa Acessibilidade e Mobilidade Universais deve ser 
realizado através das seguintes diretrizes e ações: 

- estruturação do Sistema de Vias Municipais e requalificação 
dos principais acessos e conexões entre Sede, Orla e Zona Rural; 

- melhorias no acesso a Camaçari, a partir da BA-093, com-
preendendo a recuperação da pavimentação asfáltica, da sinalização, 
sobretudo a horizontal, além dos acostamentos que são estreitos, em 
cascalho, e, em alguns trechos, recobertos por vegetação; 

- recuperação da Via Abrantes (estrada da Cascalheira) e da 
Via Atlântica (CETREL), envolvendo melhoria do leito, pavimentação e 
sinalização, tanto vertical quanto horizontal e implantação de ciclovia junto 
ao acostamento da Via Abrantes, a fim de diminuir os acidentes; 

- melhorias imediatas do encascalhamento e posterior asfal-
tamento das demais ligações entre a Sede de Camaçari e a Orla, como 
a estrada velha de Monte Gordo e a estrada que liga a Sede à Barra do 
Pojuca; 

- criação de ciclovia ao longo de toda a faixa de domínio da 
Estrada do Coco, com marcação de sinalização horizontal para a transpo-
sição do ciclista nos trechos de cruzamento com os acessos às localidades 
e loteamentos; 

- criação de anel viário que evite a passagem pelo centro 
da cidade e desafogue o trânsito nessa área central. A conexão mais ao 
Sul inicia-se na interseção entre a Via Parafuso e a Via Abrantes, dando 
origem a duas alças: uma que penetra pelo Espaço Alpha, a Leste, e 
outra a Oeste se articulando com a Av. Eixo Urbano Central, com a Av 
Concêntrica e as avenidas radiais, e destas com trecho da BA-512 até 
encontrar a BA-093; 

- criação de uma via estruturante de ligação entre a via Abran-
tes e o antigo Espaço Alpha, obedecendo-se às normas de segurança na 
articulação da nova via arterial com a rodovia, possibilitando melhor acesso 
ao pólo de educação superior proposto para a área; 

- exigência, para o licenciamento de parcelamentos, empreen-
dimentos e edificações, de atendimento à ABNT – NBR 9050-04 (desenho 
universal) e do cumprimento da Lei 10.098/2000, visando a proporcionar 
o acesso amplo e democrático ao espaço urbano; 

- manutenção da operação do sistema de transporte pelo se-
tor privado com o fortalecimento do controle social, mediante criação do 
Conselho Municipal de Transportes, reforço à fiscalização e ampliação das 
opções de transportes para circulação dentro e fora do Município; 

- implantação de passarelas para pedestres garantindo a sua 
segurança, com prioridade para os locais de transposição de rodovias, nas 
imediações das ZECS e das nucleações urbanas tradicionais da Orla; 

- elaboração de guia prático, com orientações precisas de 
execução e recuperação de calçadas, voltado para técnicos e para a 
população em geral, contendo as seguintes disposições: 

a) . dimensionamento básico para pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida; 

b) . orientações para colocação de mobiliário em ilhas próprias 
de serviço; 

c) . diagnóstico da situação atual de manutenção dos passeios 
para identificação e correção dos problemas; 

d) . obediência à legislação federal específica; 
e) . especificação que inclua materiais duráveis de fácil 
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reposição, com superfícies regulares e antiderrapantes, com delimitação 
de faixa de alerta tátil. 

PROGRAMA HISTÓRIA E MEMÓRIA DE CAMAÇARI 
PROJETO MARCOS DA ARQUITETURA 

O projeto Marcos da Arquitetura deve ser implementado através 
das seguintes ações: 

- mapeamento dos prédios de interesse histórico e cultural para 
a reabilitação, reciclagem e/ou restauração, imprimindo a esses imóveis 
novos significados através da instalação de atividades culturais, integrando-
os ao dia-a-dia da vida pública e cultural do Município e delimitação de seus 
respectivos sítios para proteção e criação de área de amortecimento; 

- construção de espaços para apresentações de grupos de 
Capoeira, Samba-de-roda e saraus de poesias; 

- revitalização e restauro da arquitetura religiosa, com des-
taque para Igreja do Divino Espírito Santo (1689), localizada em Vila do 
Abrantes, a centenária Igreja de São Bento, em Monte Gordo e a capela 
de Barra do Jacuípe. 

PROJETO MEMORIAL DE ABRANTES 

Construção do Memorial de Abrantes para abrigar registros 
da história e cultura locais, situado no entorno da Igreja do Divino Espírito 
Santo e da praça, e reestruturação do sítio em torno da igreja. 

PROJETO MEMÓRIA DOS BAIRROS 

Requalificação/ valorização dos elementos que deram origem 
aos bairros, criando marcos referenciais e, portanto, interferindo positiva-
mente no vínculo dos moradores com o lugar. 

PROJETO RUAS QUE CONHECI 

Resgate da denominação de logradouros, antes identificados 
com nomes de personalidades ou acontecimentos importantes e que 
foram paulatinamente substituídos por nomes com pouco rebatimento na 
memória local. 

PROGRAMA REINSERÇÃO URBANÍSTICA E 
AMBIENTAL DA ORLA 

O programa Reinserção Urbanísitica e Ambiental da Orla deve 
ser implementado através das seguintes diretrizes: 

- proteção da restinga, das lagoas e várzeas, especialmente as 
de Santa Maria, Grande, Lancha, Pau de Cinza, Velado e Guarajuba; 

- manutenção e/ou reposição de vegetação nativa, em especial 
no licenciamento de loteamentos, evitando a desestabilização do solo e o 
empobrecimento da biodiversidade; 

- proibição do bloqueio de vias, recuperação e garantia dos 
acessos às praias; 

- promoção da demarcação de unidades de conservação onde 
a intervenção antrópica seja mínima e constantemente monitorada, para a 
preservação de remanescentes da ação especulativa; 

- destinação de parte significativa de manchas verdes para 
preservação, evitando o “verde artificial”; 

- proibição de construções à beira-mar, que possam prejudicar 
a ação dos ventos e da maresia que atua como nutriente na restinga; 

- estabelecimento de parâmetros que garantam a maior área 
possível de permeabilidade – como edificações sobre pilotis –, possibilitan-
do assim a recarga do lençol freático e, ao mesmo tempo, das lagoas; 

- elaboração de desenhos de loteamentos que evitem a frag-
mentação excessiva do ecossistema; 

- implementação das medidas cabíveis no sentido de desobs-
truir todas as passagens à praias, lagoas e rios por loteamentos, fixando 
prazo de 3 (três) meses a partir da data de publicação desta Lei, sob pena 
de demolição das instalações de fechamento existentes; 

- criação e implementação de Parques Municipais nas áreas 
demarcadas como Zona de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP) e 
Zona de Importância Ambiental e Paisagística (ZIAP), através das se-
guintes ações: 

a) . implantação de serviços de apoio à visitação como: sani-
tários, laboratórios, viveiros e estufas, locais de apoio às atividades, como 
bicicletários, ciclovias e passarelas, guarda de equipamentos, posto de 
atendimento ao visitante, posto policial, salas de aula voltadas para cursos 
livres de educação ambiental e equipamentos sócio-culturais; 

b) . promoção de atividades de conservação e preservação 
com caráter social, incluindo atividades educativas como pesca, plantio e 
visitação dirigida para reconhecimento de ecossistemas; 

c) criação de pólos de lazer sustentáveis em Canto de Arem-
bepe/ Emissário Submarino, em Areias, na Cachoeirinha e região do 
manguezal de Barra do Pojuca. 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS
ESPAÇOS PÚBLICOS DA ORLA 

O Programa de Qualificação dos Espaços Públicos da Orla 
deve ser implementado através das seguintes diretrizes: 

- reestruturação e requalificação das praças e campos de 
futebol hoje existentes nas localidades litorâneas; 

- destinação de vazios urbanos para espaço público de lazer e 
preservação de espécies vegetais do habitat local, priorizando as localida-
des consolidadas de Jauá, Abrantes, Arembepe, Barra do Jacuípe, Barra 
do Pojuca, Itacimirim, Nova Abrantes, Sucupió e Tiririca. 

- implantação de pequenos centros de artesanato localizados 
em espaços públicos de Jauá, Areias, Arembepe, Guarajuba e Barra do 
Pojuca. 

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO 
PAISAGÍSTICA DA SEDE MUNICIPAL 

A requalificação Paisagística da Sede deverá ser implementada 
através dos seguintes projetos: 

PROJETO MARCOS E NÓS URBANOS 

O projeto envolve a recuperação gradual da paisagem da 
Sede, visando à reintegração urbana e melhoria das áreas, qualificando 
paisagística e ambientalmente os seguintes espaços: 

- o Anel Florestal; 
- o morro; 
- o entorno do Estádio Municipal Amando Oliveira, destacan-

do-o como marco referencial; 
- as praças, que podem atuar como importantes pontos nodais, 

a serem qualificadas segundo projetos específicos. 

PROJETO LINHAS DE FORÇA 

As linhas de força atuam na paisagem urbana como elemen-
tos que, por estarem ligados à origem da configuração de espaços e sua 
organização, contribuem para a legibilidade e referência urbanas. Na Sede 
de Camaçari, sobressaem-se, assim, como linhas de força, a linha férrea 
e os rios Camaçari e Piaçaveira. 

Subprojeto 1 - Via Parque – 
Avenida Eixo Urbano Central 

Implantação de uma Via Parque na Av. Eixo Urbano Central 
e sobre o leito da Via Férrea, cujo projeto deverá atender ao conceito de 
parque, envolvendo faixa de arborização com espécies do habitat local, de 
reconhecida redução do desconforto térmico, mobiliário urbano adequado, 
ciclovias e calçadas adaptadas às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

Em médio prazo essa avenida deve ser expandida em direção 
à localidade de Parafuso, no atual eixo da Via Férrea, cujas margens já são 
utilizadas pela população como acesso para a área central de Camaçari. 

Subprojeto 2 - Projeto Parque Rio Camaçari 

O projeto Parque Rio Camaçari envolve as seguintes diretrizes 
e ações:  recuperação ambiental dos rios Camaçari e Piaçaveira e requa-
lificação paisagística de suas margens; 

- realização de estudos para avaliar a necessidade de remoção 
e relocação das ocupações existentes dentro das faixas de preservação 
permanente dos referidos rios; 

- implantação do sistema de ciclovias em torno das margens 
dos rios Camaçari e Piaçavaeira, buscando a inibição da ocupação preda-
tória, ao tempo em que crie a possibilidade de visão serial e apropriação 
do espaço da cidade; 

- implementação da proposta da Secretaria do Planejamento 
Urbano e do Meio Ambiente (SEPLAN), voltada a recuperar o Rio Camaçari 
e resgatar, total ou parcialmente, a área denominada como Parque Central 
de Camaçari, de forma a criar uma área verde para lazer e convivência da 
população da cidade, bem como de seus visitantes; 

- realização de estudos e projetos para implantação de solu-
ções do esgotamento sanitário na Sede de Camaçari, considerada condição 
fundamental para a preservação dos rios e a manutenção da integridade 
física e ambiental do Parque Central. 

Este parque deve ser integrado ao Parque do Joanes no limite 
da Sede próximo à represa. 
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PROJETO PRAÇA VIVA 

O Projeto Praça Viva deve ser implementado através das 
seguintes ações: 

- requalificação paisagística das praças, tendo em vista a 
sua adequação funcional, estética e ambiental, utilizando-se de materiais 
adequados às características locais, assim como de uma vegetação de 
espécies nativas, capaz de promover um ambiente aprazível; 

- instalação de mobiliário compatível com as necessidades 
locais e com localização adequada, servindo também como espaços com-
plementares para atividades realizadas em equipamentos próximos, como 
escolas, hospitais etc., garantindo a sua apropriação e vitalidade; 

- utilização dos espaços vazios para implantação de novas 
praças e quadras poliesportivas, como forma de promover espaços de 
sociabilidade, especialmente nas áreas mais pobres. 

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

O Projeto de Arborização Urbana deve ser implementado 
através das seguintes ações: 

- plantio de árvores de espécies vegetais do habitat local, dando 
prioridade para as áreas mais áridas da cidade; 

- exigência de uma cota de plantio de espécies vegetais 
nativas para todos os projetos de parcelamento, de requalificação ou de 
revitalização de áreas; 

- fomento à criação de cooperativas para produção de mudas 
de espécies nativas. 

PROJETO PARQUE DO JOANES 

O projeto Parque do Joanes localiza-se na porção sudoeste 
da Sede, nas proximidades do Rio Joanes, área de valor paisagístico e 
ambiental que deve ser preservada da pressão pela expansão dos limites 
urbanos. Recomenda-se as seguintes ações: 

- implantação de serviços de apoio à visitação como: sanitários, 
laboratórios, viveiros e estufas, locais de apoio às atividades como bicicletá-
rios, ciclovias e passarelas, guarda de equipamentos, posto de atendimento 
ao visitante, posto policial, salas de aula voltadas para cursos livres de 
educação ambiental, sala de projeção e equipamentos sócio-culturais; 

- promoção de atividades de conservação e preservação com 
caráter social, incluindo atividades educativas como o plantio e visitação 
dirigida de reconhecimento do ecossistema e sua valorização. 

PROJETO ENTRADAS DA CIDADE 

Qualificação das entradas da cidade, principalmente os aces-
sos pela BA-093, ao Norte e Noroeste da cidade, dotando esses espaços 
de elementos de marcação visual, a exemplo de tótens de sinalização, 
identificando a cidade e contribuindo para o reforço ao sentimento de 
pertencimento dos munícipes. 

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS 
NOS BAIRROS E NUCLEAÇÕES 

O Programa de urbanização e melhorias habitacionais nos 
bairros da Sede e nucleações urbanas dos demais distritos deve ser im-
plementado através das seguintes diretrizes e projetos: 

- qualificação das áreas de lazer e esporte existentes; 
- criação de novas áreas de lazer e esporte, como praças, 

parques infantis, quadras poliesportivas, nos bairros carentes deste tipo 
de equipamento, e qualificação urbanística e paisagística das praças 
existentes; 

- incentivo às associações de bairro para a promoção de 
campeonatos esportivos; 

- requalificação de vias e calçadas, envolvendo calçamento, 
arborização, implantação de redutores de velocidade em alguns trechos, 
sinalização, melhorias no traçado e largura das vias e adoção de medidas 
que assegurem o espaço adequado de circulação dos pedestres; 

- implantação de ciclovias onde for possível, diante das con-
dições físicas do sistema viário implantado; 

- produção e melhoria habitacional e instalação de unidades 
sanitárias; 

- melhorias no serviço de limpeza urbana e recolhimento dos 
resíduos sólidos; 

- implantação de “bocas de lobo” e rede de drenagem; 
- implantação de rede de esgotamento sanitário; 
- implantação e/ou melhorias na rede de energia elétrica e 

iluminação pública; 
- implantação e/ou melhorias na rede de abastecimento de 

água; 
- atualização do cadastro de logradouros e imóveis, utilizan-

do o sistema de numeração métrica linear; 
- implantação de placas para identificação dos bairros, locali-

dades, logradouros e imóveis do Município. 

PROJETO ESPAÇO COMUNIDADE 

Implantação de equipamentos de abrangência de atendimento 
intra-bairros em local eqüidistante dos bairros atendidos, colocando-se 
como elementos de integração e referência das comunidades, envolven-
do escolas de ensino médio, centro cultural com biblioteca, unidades de 
saúde, centro de inclusão digital, dentre outros indicados no Orçamento 
Participativo. 

Subprograma Lugar Fácil de Chegar 

Este subprograma objetiva reforçar o sentimento de pertenci-
mento espacial e qualificar os sistemas de telecomunicações e de postagem 
locais, envolvendo as seguintes ações: 

- implantação de rede de telefonia e telefones públicos em todos 
os bairros da Sede e nas localidades dos demais distritos; 

- implantação de postos dos Correios nas localidades; 
- atualização do cadastro de logradouros, implantação do 

sistema de numeração métrica linear, identificação dos logradouros das 
localidades e dos imóveis. 

PROGRAMA VALORIZAÇÃO DE
COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

O Programa de Valorização de Comunidades Quilombolas deve 
envolver as seguintes ações e o Projeto Senhora Santana de Cordoaria:

- qualificação de vias de acesso, evitando o isolamento das 
comunidades, principalmente em períodos de chuvas; 

- realização de obras de infra-estrutura e saneamento básico, 
como o abastecimento de água potável; 

- oferta de transporte público regular e equipamentos so-
ciais; 

- promoção de ações que assegurem a posse da terra aos 
moradores, não apenas dos imóveis, mas de toda a área necessária à 
perpetuação de suas tradições culturais e sobrevivência, visando à sua per-
manência, o sentimento de segurança e a preservação da sua cultura; 

- realização de convênio com a Fundação Palmares e o Instituto 
Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para o reconhecimento 
e titulação dessas comunidades; 

- estímulo à pesquisa histórica sobre a presença de quilombos 
no território do Município; 

- instituição de prêmio anual para monografias de final de curso 
de graduação que tratem da cultura afro-brasileira no território de Camaçari 
e de outros municípios da RMS, incluindo Salvador; 

- introdução da cultura afro-brasileira como conteúdo curricular 
nas escolas municipais; 

- aquisição de títulos da literatura afro-brasileira para as escolas 
públicas municipais; 

- mapeamento dos territórios remanescentes de quilombos 
existentes no Município; 

- tombamento dos territórios e espaços religiosos quando 
reivindicados pelas citadas comunidades; 

- cadastramento dos espaços religiosos para fins de imunidade 
de IPTU. 

PROJETO SENHORA SANTANA DE CORDOARIA 

Implantação de projeto piloto de valorização da comunidade 
remanescente de quilombo Senhora Santana de Cordoaria, envolvendo 
o resgate de elementos identitários dos quilombolas, especialmente da 
antiga casa de farinha, hoje destruída, e o fortalecimento de suas tradições 
e cultura. 

PROGRAMA DE INSERÇÃO METROPOLITANA
PROJETO DE AÇÃO REGIONAL INTEGRADA 

Criação do Consórcio Público do Litoral Norte e Região Metro-
politana de Salvador responsável pela articulação de políticas e projetos 
de interesse dos municípios envolvidos, sobretudo aqueles relativos ao 
transporte, meio ambiente, saneamento, equipamentos estruturantes de 
abrangência regional e desenvolvimento turístico. 

PROJETO CENTRO OLÍMPICO 

Construção de um Centro Olímpico de abrangência regional, à 
margem da Av. Jorge Amado, envolvendo áreas para hospedagem e uma 
multiplicidade de modalidades esportivas. Deve ser implantada uma via de 
articulação direta com o Estádio Armando Oliveira e com a Via 
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Parafuso, de modo a atenuar o impacto no tráfego, quando em funcio-
namento. 

PROJETO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO E 
PROFISSIONALIZANTE 

Localizado às margens da Av. Leste, no antigo Espaço Alpha, 
deve contemplar equipamentos de ensino universitário e profissionalizante 
e envolver as seguintes ações: 

- estímulo à formação de centros educacionais de caráter 
cooperativo; 

- exigência da formulação de um plano geral urbanístico que 
configure um campus universitário, com clara destinação de acessos e 
estacionamentos, de espaços públicos de convivência e lazer, assim como 
de equipamentos esportivos; 

- exigência de projeto paisagístico e plantio de espécies nativas 
capazes de contribuir com a melhoria da qualidade ambiental. 

PROJETO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 

Realização de estudos para avaliar a viabilidade e identificar 
alternativas de localização de um novo terminal rodoviário, atribuindo 
um caráter complementar ao terminal existente. Duas possibilidades de 
localização devem necessariamente ser estudadas: a Via Parafuso e a 
BA-512 no trecho a Noroeste da cidade. No estudo serão identificadas as 
vantagens e desvantagens locacionais e o impacto no entorno para todas 
as situações analisadas.

PROJETO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 

Implantação de Centro de Convenções em Arembepe, em 
parceria com empresários do segmento turístico, de forma a construir um 
projeto mais amplo que incorpore a implantação de hotéis no seu entorno, 
voltados prioritariamente para o turismo de negócios. 

AUTÓDROMO E ESPAÇO CULTURAL E DE EVENTOS MUSICAIS 

Implantação de autódromo na Orla de Camaçari com estrutura 
adaptável para sediar grandes eventos culturais e musicais, de forma a 
possibilitar uma utilização mais constante das instalações. 

4. PROGRAMA DE GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL 

O programa Monitoramento da Qualidade Urbana e Ambiental 
prevê o monitoramento sistemático dos fatores de risco e geração de im-
pacto em todo o território municipal, tendo como vertentes de atuação: 

- o Pólo Industrial de Camaçari; 
- a Área Urbana da Sede municipal; 
- o Vetor de Expansão Urbana da Orla; 
- a Zona Rural. 
 
Pólo Industrial de Camaçari 

a) monitoramento dos resíduos industriais tratados pela Cen-
tral de Tratamento de Efluentes Líquidos (CETREL) e canalizados até o 
emissário submarino localizado entre a barra do rio Jacuípe e o povoado 
de Arembepe, lançando os resíduos na plataforma continental a 4km da 
linha da Costa; 

b) monitoramento do armazenamento de produtos perigosos 
nos pátios de estocagem que apresentam riscos de acidentes associados 
ao vazamento e rompimento do sistema de dutovias que atravessam o 
Município, inclusive mananciais de abastecimento, risco no transporte 
rodoviário de produtos perigosos, risco de acidentes e infiltração no aqü-
ífero de efluentes orgânicos e inorgânicos, levados até a CETREL para 
tratamento;

c) controle social direto e publicização dos resultados do 
monitoramento do aqüífero subterrâneo e dos ecossistemas marinhos na 
área do emissário submarino; 

d) monitoramento da atividade mineral na área de desapro-
priação do Decreto Estadual n° 22.146, onde a morfologia do terreno 
encontra-se completamente modificada, com imensos focos de erosão 
que produzem o assoreamento de drenagens, alterando a quantidade e 
qualidade dos recursos hídricos superficiais que alimentam ecossistemas 
costeiros à jusante; 

e) Monitoramento de emissões atmosféricas. 

Área Urbana da Sede Municipal 

a) monitoramento dos padrões urbanos ambientais da Sede 
Municipal, através da utilização de dados censitários, devidamente ana-
lisados a partir da interpolação dos centróides dos setores censitários, 
associando-se a estes centróides variáveis capazes de permitir uma 

classificação do tecido urbano em termos da intensidade de pressão 
que exercem sobre o território, levando em consideração os seguintes 
indicadores: 

- distribuição da população absoluta e densidade demográfica 
por setor censitário, permitindo inferir áreas onde há uma maior concen-
tração populacional potencialmente poluidora, caso o desenho urbanístico 
e infra-estrutura associada não se apresentem adequados às condições 
físico-ambientais do território onde esta mancha urbana se desenvolve; 

- percentual de domicílios com rede de esgoto, coleta regular 
de lixo e abastecimento de água, buscando subsidiar a identificação de 
vetores potenciais de degradação ambiental; 

- impacto da urbanização nos sistemas naturais, especialmente 
sobre o aqüífero subterrâneo de elevada capacidade e qualidade, e nas 
partes mais baixas da cidade, onde existe um nível freático bastante 
superficial; 

- renda média mensal dos chefes de família, buscando com-
preender os diversos tipos de padrões urbanísticos-ambientais e orientar 
a formulação de políticas públicas específicas para solucionar problemas 
em áreas onde a pobreza interfere fortemente sobre a qualidade ambiental 
do Município. 

Vetor de Expansão da Orla 

a) Para avaliação da importância ecológica, são considerados 
os seguintes indicadores que subsidiam a construção de uma matriz de 
valoração:

- importância do ecótopo sobre funções particulares do sistema 
Ò!    presença de componentes chaves na dinâmica do sistema, concor-
rendo para a manutenção do seu equilíbrio; 

- raridade/ unicidade Ò!   presença de espécies raras e de 
sistemas raros, considerando-se áreas adjacentes e de influência direta; 

- representatividade ecológica Ò!   presença de ecossistemas 
importantes com representatividade geográfica, considerando-se a totali-
dade do sistema objeto da análise; 

- conectividade Ò!     inter-relação de uma unidade com outra, 
integrando as duas dinâmicas. 

b) Para a avaliação das pressões antrópicas sobre os ecossis-
temas da Orla Marítima de Camaçari, devem ser considerados os diversos 
padrões de ocupação desta área e individualizados dois principais padrões 
associados ao modelo de crescimento urbano de povoações costeiras 
descritos a seguir: 

Urbanização adensada 

Corresponde ao tecido urbano decorrente do processo de 
expansão dos núcleos urbanos tradicionais associados às antigas vilas 
de pescadores, que cresceram de forma desordenada em áreas frágeis, 
protegidas por recifes ou estuários de rios. 

Núcleos centrais do processo de urbanização, que se apresen-
tam fortemente modificados por ocupações com baixo padrão urbanístico 
e falta de infra-estrutura sanitária, estando localizados geralmente sobre 
terraços marinhos Holocênicos, próximos a terras úmidas. Os impactos 
associados a este tipo de ocupação variam em função do tipo de unidade 
sobre a qual este tecido urbano se desenvolve. 

 Áreas de crescimento urbano 

Correspondem a áreas parceladas em áreas contíguas aos nú-
cleos urbanos tradicionais, associadas a antigos loteamentos implantados 
após a abertura da BA-099 (Estrada do Coco), nos anos 1970. Representam 
loteamentos sem infra-estrutura, sobre áreas frágeis, os quais estão sendo 
progressivamente ocupados. 

Representam vetores de pressão sobre ecossistemas sensí-
veis, já que a sua progressiva expansão tende a ocupar terras úmidas e 
dunas remanescentes.

Área rural 

O território denominado rural está compreendido entre as 
áreas interiores do Pólo Industrial de Camaçari e da Sede Municipal e o 
Vetor de Expansão Urbana da Orla, caracterizando-se como um território 
no qual ainda existem alguns fragmentos florestais importantes, que são 
progressivamente pressionados pela atividade de exploração mineral 
associada à construção civil. A observação das áreas oneradas para a 
mineração, conforme controle do DNPM, indica uma forte pressão sobre 
esta porção territorial.

Considerando-se que esta é uma área suscetível à erosão e 
que contém os principais rios que alimentam os ecossistemas costeiros, 
notadamente as lagoas, brejos e manguezais, conclui-se que a atividade 
mineral, sem os devidos controles ambientais, representa um fator de risco 
que deve ser controlado pelo Poder Público Municipal. 
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