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LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 

Institui a Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo - LOUOS, 
na Área Urbana e de Expansão Urbana do Município de Feira de 
Santana, Revogando-se as seguintes Leis: Lei N

o
 1.615/1992,                 

Lei Nº 2.328/2002, Lei Nº 3.485/2014, Lei Complementar                             
Nº 086/2014, Lei Complementar Nº 098/2015, e dá Outras 
Providencias. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições. 
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Nº 004/2018, deste Poder Executivo, 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
Natureza, Objetivos e Conceitos 

 
Art. 1º - O Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, a elaboração de projetos arquitetônicos e de 

engenharia e a execução de obras na ÁREA URBANA e de EXPANSÃO URBANA do Município de Feira de Santana 
deverão atender aos termos desta lei, bem como ao PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
TERRITORIAL – PDDU 2018. 

 

§ 1º - O parcelamento do solo urbano será feito mediante DESMEMBRAMENTO,  LOTEAMENTO, 
LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO e CONDOMÍNIO DE LOTES, em conformidade com a Lei Federal nº 
6.766/1979 e suas alterações e Art. 78., da Lei Federal nº 13.465/2017 e o Art. 1.358-A do Código Civil. 

 

I – Considera-se Desmembramento a subdivisão de Gleba em Lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não impliquem na abertura de novas vias e logradouros 
públicos, e nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. (§ 2º, Art. 2 º; Lei 6.766/79); 

II – Considera-se Loteamento a subdivisão de Gleba em Lotes destinados a edificação, com abertura de 
novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias 
existentes. (§ 1º, Art. 2 º; Lei 6.766/79); 

III– Considera-se Loteamento de Acesso Controlado a modalidade de loteamento, definida nos termos do 
§ 1º, Art. 2 º da Lei Federal 6.766/79, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público 
Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, 
devidamente identificados ou cadastrados. 

IV- Considera-se Condomínio de Lotes a modalidade de condomínio composto por lotes, que estarão 
necessariamente vinculados a uma fração ideal das áreas comuns na proporção a ser definida no ato da 
instituição. Ou seja, as vias e áreas comuns não serão de propriedade do município, e sim de propriedade privada, 
pertencendo aos titulares do lote na proporção de sua respectiva fração ideal, conforme Art. 1.358-A do Código 
Civil. 

 

§ 2º - Os empreendimentos na forma de ocupação em CONDOMÍNIO de qualquer natureza serão feitos 
em conformidade com a Lei Federal nº 4.591/1964. 

 

I – Nos Condomínios, horizontais e/ou verticais, deverão ser adotadas medidas mitigatórias para evitar 
grandes extensões de muros, obedecendo as seguintes determinações: 

 

a. ao longo do muro de fechamento, lindeiro ao logradouro público, é obrigatória a adoção de uma faixa 
verde com largura mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), entre o muro e o passeio de forma a 
permitir a implantação de paisagismo para minimizar os efeitos visuais do referido muro, em testadas acima de 
20,00m (vinte metros); 

b. internamente, ao muro de fechamento, lindeiro ao logradouro público poderá se utilizar a área interna 
como área de uso comum ou vias de acessos às áreas privativas; 

c. não será permitido a implantação de unidades privativas com fundo ou lateral voltados para os 
logradouros público; 

LEI COMPLEMENTAR 
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d. poderá ser adotada FACHADA ATIVA, com a produção de lotes residenciais e/ou comerciais no 
entorno da gleba objeto do empreendimento em Condomínio. 

 

Art. 2º -  Constituem objetivos do ordenamento do uso e da ocupação do solo: 
 

I - ordenar a ocupação e o desenvolvimento da estrutura urbana e de expansão urbana do Município; 
II - assegurar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e o equilíbrio ecológico para o bem estar 

de seus habitantes e visitantes; 
III - permitir às atividades e empreendimentos públicos e privados condições locacionais adequadas para 

otimização da estrutura urbana e de expansão urbana; 
IV - normatizar a cooperação entre os agentes públicos e privados no processo de urbanização em 

atendimento ao interesse social; 
V - potencializar os investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização dos imóveis 

urbanos; 
VI - disciplinar e estabelecer normas para elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia, ritos 

administrativos para apresentação e análise de projetos de empreendimentos e atividades e critérios para a 
execução de obras. 

 

Art. 3º - O ordenamento do uso e da ocupação do solo será efetuado através do controle e fiscalização 
dos empreendimentos e atividades públicas e privadas. 

 
Art. 4º – Para os efeitos desta Lei são adotados os conceitos constantes do Anexo 1. 
 
Art. 5º – Integram a presente Lei os Anexos 1 a 13. 
 

TÍTULO II 
BASE TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA 

 
Capítulo I 

Categorias de Usos 
 
Art. 6º – As categorias de usos do solo para efeito de lei são as seguintes: 
 

I -    residencial (R); 
II –  industrial (Id); 
III – comércio e serviços (CS); 
IV – institucional (In); 
V –  especial (E); 
VI – misto (M). 
 

Art. 7º – As subcategorias de usos e as correspondências entre empreendimentos e atividades são as dos 
Anexos 2 e 2-A. 

 

Art. 8º – As correspondências estabelecidas no art. 7º são de observância obrigatória na solicitação, 
exame, aprovação e fiscalização para execução de projetos de empreendimentos e de pedidos para exercício de 
atividades. 

 

Art. 9º – Decreto do Prefeito Municipal poderá incorporar novas categorias e subcategorias de atividades 
que configurem o uso e a ocupação do solo, observando-se os critérios estabelecidos nesta lei, na Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE da Receita Federal e por iniciativa do Órgão de Planejamento Urbano. 

 
Capítulo II 

DO EXAME E APROVAÇÃO DE PROJETO DE EMPREENDIMENTOS E PEDIDOS PARA ATIVIDADES 
 
Art. 10 – Os critérios a serem obedecidos no exame e aprovação de projeto de empreendimentos e 

pedidos para realização de atividades são os constantes do Anexo 3 e se classificam em: 
 
I - os que se associam às categorias e subcategorias de empreendimentos; 
 
II - os de compatibilidade locacional referentes à localização do empreendimento e, ou atividade, em 

relação à qualificação da estrutura urbana. 
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Capítulo III 
Do Zoneamento 

 
Art. 11 – As Zonas de Usos da área urbana e de expansão urbana do Distrito Sede do Município são as 

seguintes: 
 

- ZONA 01 - PREDOMINÂNCIA COMERCIAL 
- ZONA 02 - PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL 
- ZONA 03 - PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL 
- ZONA 04 - PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL 
- ZONA 05 - PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL 
- ZONA 06 - CONCENTRAÇÃO LINEAR DE USOS MÚLTIPLOS 
- ZONA 07 - PREDOMINÂNCIA COMERCIAL 
- ZONA 08 - CIS TOMBA - PREDOMINÂNCIA INDUSTRIAL 
- ZONA 09 - CIS BR-324 - PREDOMINÂNCIA INDUSTRIAL 
- ZONA 10 - CIS BR-116 NORTE - PREDOMINÂNCIA INDUSTRIAL 
- ZONA DE EXPANSÃO URBANA 
 

§ 1º - As Zonas de Usos são as delimitadas nas plantas Z-1, Z-2 e Z-3 do Anexo 13. 
 

§ 2º - As Concentrações Lineares de Usos Múltiplos – Zona 06 - delimitadas nas plantas Z-1, Z-2 e Z-3 do 
Anexo 13 compreendem: 

 
C1 -  Avenida Presidente Dutra; 
C2 -  Avenida Francisco Fraga Maia; 
C3 -  Avenida Maria Quitéria; 
C4 -  Avenida Eduardo Fróes da Motta; 
C5 -  Avenida José Falcão da Silva; 
C6 - Avenida João Durval Carneiro; 
C7 - Avenida Getúlio Vargas; 
C8 - Avenida Ayrton Senna da Silva; 
C9 - Avenida Noide Ferreira de Cerqueira; 
C10 - Avenida Deputado Colbert Martins da Silva; 
C11 - Avenida Transnordestina (BR-116 NORTE); 
C12 - Avenida Barradas Carneiro (BA-503); 
C13 - Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães (BR-324); 
C14 - BR-116 SUL até o encontro com a BA-052; 
C15 - BR-116 Norte até o limite intermunicipal com o município de Santa Bárbara. 
 

Art. 12 – A institucionalização de uma ASRE se dará através de lei acompanhada de projeto urbanístico 
que conterá o regime próprio para o ordenamento do uso e da ocupação do solo, prevalecendo este regime sobre 
a Zona de Uso em que a área se situar. 

 

Parágrafo único – A regulamentação de uma ASRE observará os critérios constantes do Anexo 6.  
 

Art. 13 – As Áreas Especiais são aquelas discriminadas na Lei do Plano. 
 

Capítulo IV 
Restrições de Uso e Ocupação 

 
Art. 14 – No exame e aprovação dos projetos de empreendimentos e realização de atividades aplicam-se 

restrições zonais relativas às: 
 

I – Zonas de Usos constantes do Anexo 4; 
II – Áreas Sujeitas a Regime Específico (ASRE); 
III – Áreas Especiais (AE). 
 
§ 1º - Na Zona Industrial (ZS) os projetos de empreendimentos e pedidos de atividades, atenderão à 

legislação específica. 
 

§ 2º - Nas Áreas Especiais incidirão legislação específica independente de sua vinculação zonal. 
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Art. 15 – Na Zona 02 e Zona 05, deverão ser observadas as restrições desta Lei e da Lei de Zoneamento do 
Aeroporto, Lei Municipal nº 073/2013. 

 
§ 1º -  A Zona de Proteção do Aeroporto ou Aeródromo de Feira de Santana: 
 

I - Os pedidos de licença para construção respeitarão as restrições impostas pela Portaria 1141/ GM5 da 
Aeronáutica (Art.5 ao art.15 e art.79) se estiver na Área Horizontal Interna (edificação com gabarito/altura 
superior a oito metros), nas Áreas de Aproximação, de Decolagem e de Transição; 

II - Na Zona de Ruído do Aeroporto de Feira de Santana, será necessária a apresentação da anuência de 
aprovação do DAC - Departamento de Aviação Civil se estiver na Área de ruído II; 

III - É proibido uso residencial na Área de ruído I; 
IV - Na zona de ruído do Aeroporto de Feira de Santana, apenas em área consolidada, poderá ser acatado 

pedido de licença. 
 

Capítulo V 
Sistema Viário 

 
Art. 16. – O sistema viário urbano da cidade de Feira de Santana, compreende a seguinte hierarquia: 
 

I - RODOVIAS (R); 
II - VIA EXPRESSA (VEX); 
III -  VIA ARTERIAL (VA); 
IV -  VIA COLETORA (VC); 
V -  VIA LOCAL (VL); 
VI -  VIA MARGINAL (VM); 
VII -  VIA DE PEDESTRES (VP); 
VIII -  VIA EXCLUSIVA (VE); 
IX - CICLOVIAS (C); 
X -  CICLOFAIXAS (CF). 
 
§ 1º - Para a hierarquização de novas vias de que trata este artigo deverão ser observados os conceitos do 

Anexo 10. 
 

§ 2º - As exigências para abertura de vias e logradouros são as constantes do Anexo 10. 
 

TÍTULO III 
PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NO ORDENAMENTO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Capítulo I 

RELACIONAMENTO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  
COM OS DEMAIS NÍVEIS DE GOVERNO 

 
Art. 17 – A Prefeitura articulará o exercício de seu poder de Polícia Administrativa para o ordenamento do 

uso e da ocupação do solo com o exercício das competências correspondentes nos demais níveis de governo. 
 

Parágrafo único – Para cumprimento do disposto neste artigo é facultado ao Executivo Municipal: 
 

I - requisitar às administrações Estadual e Federal as diretrizes e orientações que se relacionem com o 
ordenamento do uso e da ocupação do solo; 

II - assumir, por delegação estadual ou federal, competências para fiscalização do ordenamento do uso e 
da ocupação do solo de responsabilidade da União ou do Estado na área do Município. 

 
Capítulo II 

INSTRUMENTOS PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NO ORDENAMENTO DO USO E DA 
OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
Seção I 

Dos Empreendimentos 
 
Art. 18 – Todos os projetos de empreendimentos que configurem o uso e a ocupação do solo serão 

obrigatoriamente submetidos ao exame do órgão competente da Prefeitura para fins de expedição de Alvará. 
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Parágrafo único – A execução de obras de construção e exercício de atividades, de iniciativa pública ou 
privada, somente poderão ser executadas e realizadas após Alvará expedido pelo Órgão competente da Prefeitura, 
de acordo com as exigências contidas nesta lei, no Código de Obras e mediante a assunção de responsabilidade 
por profissional legalmente habilitado. 

 
Art. 19 – Todos os projetos de empreendimentos que configurem o uso e a ocupação do solo em suas 

diversas categorias e subcategorias estarão sujeitos às obrigações para análise constantes no Anexo 5. 
 
§ 1º - Faculta-se a não exigência de apresentação de escritura para lotes inferiores a 100,00m

2
 (cem 

metros quadrados) para construção de empreendimentos de edificação. 
 
§ 2º - Na ocorrência do estabelecido no § 1º deste artigo o requerente apresentará: 
 

a) autorização do proprietário do lote para que terceiros nele construa, tratando-se de propriedade 
particular legalmente constituída; 

b) certificação, por Órgão público municipal competente, de não se tratar de lote em área pública; 
c) quando couber, a certidão de direito real de uso ou outro documento de fé pública. 
 
Art. 20 – A aprovação dos projetos de empreendimentos nos termos desta lei não caracteriza a dispensa 

das exigências estabelecidas no Código de Obras e legislação específica. 
 

Parágrafo único – A aplicação do Código de Obras será efetivada após o exame do empreendimento nos 
termos desta lei. 

 

Art. 21 – A execução de qualquer empreendimento obedecerá ao projeto aprovado pelo Órgão 
competente da Prefeitura. 

 

Parágrafo único – Qualquer alteração no projeto aprovado será admitida após submetida à apreciação do 
Órgão competente e de acordo com esta Lei. 

 
Seção II 

Das Atividades 
 
Art. 22 – Todas as atividades que configurem o uso e a ocupação do solo dependerão de Alvará expedido 

pelo Órgão competente da Prefeitura. 
 

Parágrafo único – A instalação e funcionamento de exercício de atividades em caráter permanente ou 
temporário de pessoas física ou jurídica para fins de inscrição no Cadastro Fiscal estará condicionada ao Termo de 
Viabilidade de Localização – TVL fornecido pelo Órgão expedidor de Alvará de Construção, nos termos da Tabela 2 
do Anexo 5.  

Art. 23 – Todo pedido para realização de atividades que configurem o uso e a ocupação do solo em suas 
diversas categorias e subcategorias estarão sujeitos às obrigações constantes no Anexo 5. 

 
Art. 24 – O pedido para o exercício de atividade poderá ser requerido pelo interessado, isolado ou 

conjuntamente, com o projeto de empreendimento onde ela se realizará. 
 
§ 1º - O Alvará para atividade só será expedido quando o empreendimento onde ela deverá ser exercida 

estiver de acordo com esta lei e com o Código de Obras. 
 
§ 2º - O Alvará para atividade nos empreendimentos “não conforme” só será concedido atendendo-se as 

disposições do Anexo 7. 
 
§ 3º - A aprovação do projeto de empreendimento sem referência expressa às atividades pretendidas não 

configura direito com respeito ao exercício de qualquer atividade que aí venha a se instalar. 
 
Art. 25 – Uma vez aprovado o exercício de uma atividade em determinado empreendimento, a alteração 

do uso será permitida se a substituição da atividade houver sido aprovada pelo Órgão competente da Prefeitura 
Municipal. 
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Seção III 
Da Orientação Prévia 

 
Art. 26 – A Orientação Prévia – OP, informa se a atividade referida tem uso permitido para a localização 

solicitada, sendo necessário apenas da planta ou croqui de localização e requerimento constando a atividade 
pleiteada. A Orientação Prévia tem caráter facultativo e é fornecida sem ônus para o requerente. 

 
 

Seção IV 
Da Análise de Orientação Prévia 

 
Art. 27 – A Prefeitura através do setor competente fornecerá, quando solicitada, a Análise de Orientação 

Prévia - AOP para esclarecimento aos interessados na aplicação desta lei. 
 

§ 1º - Os pedidos de aprovação dos projetos de empreendimentos e exercício de atividades conforme a 
relação que se segue, serão submetidos a exame se acompanhados da AOP, de que trata este artigo: 

 
I – terraplenagem; 
II – desmembramento, loteamento, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes e condomínio; 
III - reloteamento; 
IV – complexo de edificações para fins industriais; 
V – aeroporto, estádio, hipódromo; 
VI – autódromo, cartódromo e pista de motocross; 
VII – hospitais, policlínicas, cemitérios; 
VIII – centro de abastecimento, supermercado, hipermercado; 
IX – centro comercial e de serviços, centro empresarial e shopping center, com área total de edificação 

superior a 2.000,00m
2
; 

X – posto de abastecimento de veículos e de serviços; 
XI – todos aqueles a serem implantados em glebas com área superior a 100.000,00m

2
 (cem mil metros 

quadrados). 
 
§ 2º - A Análise de Orientação Prévia - AOP referida neste artigo serve apenas como balizador para o 

desenvolvimento dos projetos executivos e complementares, se constituindo em pré-aprovação do projeto, não 
conferindo ao interessado direito ou autorização para o início de obra. 

 

§ 3º - Os impactos dos usos considerados como potencialmente causadores de incômodos no trafego, 
comprometimentos paisagísticos ou adensamento da área, deverão ser analisados previamente, através de 
ESTUDO DE IMPACTO E VIZINHANÇA (EIV). 

 
I – O Município definirá em 120 (cento e vinte) dias o modelo de TERMO DE REFERENCIA para elaboração 

do EIV com a definição dos USOS SUJEITOS ao EIV; 
II – As adequações e melhorias nos espaços, equipamentos e vias públicas em decorrência do 

empreendimento, conforme o EIV, serão viabilizadas pelo empreendedor.  
 

Seção V 
Dos Usos Conforme e Não Conforme 

 
Art. 28 – A Prefeitura através do seu Órgão competente procederá ao enquadramento dos usos 

existentes, outorgando-lhes os estatutos de “conforme” ou “não conforme” de acordo com o constante do Anexo 
7. 

 

Art. 29 – Para os usos “não conforme”, somente será expedido Alvará para execução de obras quando da 
condução do empreendimento à situação de “conforme” de acordo com o Anexo 7. 

 
Seção VI 

Da Geração de Dados 
 

Art. 30 – Para controle do ordenamento do uso e da ocupação do solo e manutenção do processo de 
atualização dos registros municipais, serão encaminhados ao setor de cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal: 
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I –  a expedição de Alvará para implantação de empreendimento; demolição, reforma, modificação e 
ampliação em empreendimentos aprovados ou existentes; 

II –   a expedição de Alvará para exercício, ampliação, modificação ou substituição de atividade; 
 

Seção VII 
Das Penalidades 

 
Art. 31 – A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesta lei para aprovação de projeto de 

empreendimento e exercício de atividade será realizada pela Prefeitura através do Órgão expedidor do Alvará. 
 

Art. 32  – Os Infratores das disposições desta lei estão sujeitos às seguintes sanções: 
 

I - no que se refere aos empreendimentos: 
 
a) notificação: com fixação de prazo máximo de 72h (setenta duas horas) ao responsável ou proprietário 

para regularização da situação; 
b) auto de infração: esgotado o prazo fixado na notificação, sem que a mesma tenha sido atendida, será 

lavrado o auto de infração para abertura de processo administrativo, para aplicação de multa e adoção de outras 
medidas cabíveis; 

c) embargo das obras: o não atendimento à notificação e ao auto de infração ensejará o embargo da obra 
que será imediatamente paralisada e obrigada a se enquadrar nas disposições da presente lei; 

d) interdição: havendo prosseguimento da obra embargada, dar-se-á a interdição da mesma, que se fará 
por despacho no processo administrativo de embargo, facultando-se a apreensão de máquinas, equipamentos, 
veículos e materiais de construção existentes e utilizados na obra; 

e) demolição: será aplicada quando a obra, ou parte dela, estiver inadaptável às disposições desta lei e do 
Código de Obras ou comprovada a impossibilidade de recuperação por motivo de segurança; 

 
II – no que se refere às multas, serão classificadas de acordo com a sua natureza, sendo: 
 

a) Simples: Sujeitas à multas de R$200,00 (duzentos reais); 
b) Média: Sujeitas à multas de R$400,00 (quatrocentos  reais); 
c) Grave: Sujeitas à multas de R$800,00 (oitocentos reais); 
d) Gravíssima: Sujeitas à multas de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais); 
 
III – São consideradas infrações as normas do ordenamento do uso e da ocupação do solo: 
 

a) Simples:  
- falsa declaração de informações necessárias para o comprimento desta Lei; 
b) Média: 
- instalação das atividades sem as exigências estabelecidas nesta lei; 
- alteração dos parâmetros técnicos de ocupação referentes a zona e área de uso; 
- instalação de atividade sem licença de funcionamento; 
 
c) Grave: 
- instalação de atividade em zona e área de uso não permitida; 
d) Gravíssima: 
- instalação de atividades incômodas sem a adoção das medidas mitigadoras; 
- execução de urbanização em desacordo com os projetos aprovados pelo Poder Executivo. 

 
TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 33 – São isentos da aplicação do recuo frontal os lotes em logradouros situados na área da poligonal 

definida pela ZONA 07, constante nas plantas Z-1, Z-2 e Z-3 do Anexo 13. 
 
§ 1º - A isenção de recuo frontal de que trata o caput deste artigo se aplica nos dois lados das vias 

contidas na área da poligonal, inclusive nos trechos que a delimita. 
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§ 2º - Nas demais ZONAS, são isentos da aplicação do recuo frontal os lotes situados em quadras onde, 
pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos lotes tiverem edificações existentes sem o respectivo recuo e situados 
num mesmo lado do logradouro, até que a Prefeitura institucionalize os planos de alinhamento de gradil. 

 
§ 3º - Decreto do Executivo Municipal disciplinará no Distrito Sede outros logradouros na ZONA 01 onde 

não se exigirá o recuo frontal em decorrência das características do logradouro e das edificações. 
 
Art. 34  – Os logradouros e as edificações, exceto aquelas de uso permanente unidomiciliar, destinadas à 

habitação, deverão atender à NBR 9050 quanto ao acesso, circulação e utilização por parte de pessoas portadoras 
de deficiência. 

 
Art. 35 – Para a concessão do Alvará para instalação de antenas transmissoras de radiação 

eletromagnética (rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral), estas, deverão atender as 
determinações da Lei Federal nº 11.934/2009 e da Lei Federal nº 13.116/2015. 

 
Art. 36 – Somente será permitida construção em área para equipamentos comunitários para uso público. 
 
Parágrafo único – Toda área destinada aos equipamentos comunitários deverá ter, no mínimo, 30% 

(trinta por cento) do seu espaço ocupado com ajardinamento e arborização. 
 
Art. 37 – Os empreendimentos e as atividades existentes até 31 de dezembro de 2017 sem o respectivo 

Alvará poderão ser regularizados em caráter especial, através de procedimento específico constante do Anexo 7. 
 
§ 1º - A regularização do estabelecido neste artigo só será efetivada após análise e parecer favorável do 

Órgão competente. 
 
§ 2º - A regularização deverá atender integralmente ao Anexo 7. 
 
§ 3º - Para os empreendimentos de parcelamento do solo será observado o que estabelece a Lei Federal 

n
o
 6.766/79, modificada pela Lei Federal n

o
 9.785/99, Lei Federal nº 13.465/2017 e os dispositivos desta lei. 

 
Art. 38  – O Executivo Municipal poderá regulamentar por Decreto, normas ou especificações adicionais a 

esta Lei, bem como disciplinar a tramitação dos processos de empreendimentos de urbanização, na subcategoria 
de parcelamento do solo e a execução de serviços e obras previstos no Anexo 5. 

 
Art. 39 – Ficam revogadas integralmente as seguintes Leis: LEI Nº 1.615/1992,  LEI Nº 2.328/2002,                   

LEI Nº 3.485/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 086/2014, LEI COMPLEMENTAR Nº 098/2015. 
 
Art. 40 – Esta Lei Complementar passa a vigorar a partir da data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2018. 
 

 
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 
MARIO COSTA BORGES 

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 
CLEUDSON SANTOS ALMEIDA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

JOÃO MARINHO GOMES JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO 

 
 

        JOSÉ FERREIRA PINHEIRO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 

ELIZIARIO RIBEIRO DA SILVA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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ANEXO  I  
 

CONCEITOS 
 

A 

ABNT:  Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
acesso: Local de comunicação entre a via ou logradouro público e o lote, ou a edificação; 
acostamento: Faixa de uma via, contígua à de rolamento, destinada à parada eventual de veículos em caso de 
emergência; 
acréscimo ou ampliação: Obra em uma edificação preexistente, aumentando-lhe a área total construída (Sc); 
alterando-lhe o perímetro externo; sua projeção horizontal e, ou o gabarito de altura; 
afastamento: menor distância estabelecida pelo Município entre a edificação e a divisa do lote onde se situa, a 
qual pode ser frontal, lateral ou de fundos; 
alinhamento de gradil ou alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro público; 
alpendre: área coberta e saliente de uma edificação, sustentada por colunas, pilares ou consoles. 
altura da edificação ou gabarito de altura: distância vertical entre o nível do passeio na mediana da testada do 
lote e o ponto mais alto da edificação; 
alvará: documento expedido pela Administração Municipal autorizando o funcionamento de atividades ou a 
execução de serviços e obras; 
alvenaria: processo construtivo que utiliza blocos de concreto, tijolos ou pedras, rejuntados ou não, com 
argamassa; 
amembramento: agrupamento de glebas não parceladas para constituição de nova gleba; 
análise de orientação prévia: exame de uma Unidade Imobiliária e, ou, de um projeto de empreendimento e, ou, 
de uma intenção de exercício de atividade à luz das normas definidas pela Lei, através da qual a Prefeitura 
Municipal fornece ao interessado informações sobre: 

-  situação da Unidade Imobiliária e, ou, do empreendimento e, ou, da atividade para 
as Zonas de Usos estabelecidas nesta Lei; 

- incidência e atendimento aos critérios gerais e de compatibilidade locacional que 
serão observados no processo de aprovação; 

-  teor e incidência das normas de uso e ocupação zonais e não zonais; 
-  viabilidade urbanística da proposta. 

andar: Espaço compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre um pavimento e o nível superior de sua 
cobertura; 
andar: espaço compreendido entre dois pavimentos consecutivos ou entre um pavimento e o nível superior de sua 
cobertura; 
andar térreo: pavimento no rés do chão; 
apart-hotel: empreendimento constituído de unidades imobiliárias para atividade residencial, dispondo de 
serviços comuns de hotelaria; 
apartamento: conjunto de dependências autônomas, formando uma unidade residencial, integrantes da 
edificação multiresidencial, compreendendo no mínimo: uma sala-dormitório, uma área para preparo de refeições 
e um sanitário; 
aprovação do projeto: ato administrativo indispensável à execução do alvará de construção; 
área comercializável: área de um empreendimento que pode ser individualizada e apropriada privativamente para 
efeito de comercialização; 
área comercializável em parcelamento: área constituída por lotes vendáveis. 
área computável: área construída que é considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento; 
área comum: toda área de propriedade comum dos condôminos de um empreendimento; 
área construída: somatório das áreas de pisos de uma edificação, inclusive as ocupadas por paredes e pilares; 
área de proteção cultural e paisagística (apcp): uma das subcategorias de zoneamento referente a área vinculada 
à imagem da cidade e outros sítios, seja por caracterizar monumentos históricos significativos da vida do 
município, seja por se constituírem em meios de expressão simbólicas de lugares importantes no sistema espacial 
natural e construído; 
área de solo instável: constituídas de terrenos suscetíveis de modificações em sua conformação original, quando 
submetidos a agentes externos ou esforços diversos; 
área edificada: superfície do lote ocupado pela edificação, definida pela projeção sobre um plano horizontal; 
área líquida: área em projeção horizontal ocupada pelo conjunto de edificações em lotes; 
área livre: superfície do lote não edificada; 
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área livre fechada: superfície cujo perímetro é fechado por edificação ou pela linha ou muro divisório do lote 
caracterizando um prisma; 
área livre principal: superfície destinada a iluminar e ventilar compartimentos de permanência prolongada; 
área livre secundária: superfície destinada a iluminar e ventilar compartimentos de utilização eventual; 
área non aedificandae: área onde não é permitida a construção de empreendimentos de edificação em 
decorrência de normas urbanísticas e de edificação; 
área não computável: área construída que não é considerada no cálculo do coeficiente de aproveitamento; 
área permeável: onde não é permitido edificar ou revestir o solo com material que impeça ou dificulte a absorção 
das águas pluviais; 
área programa: uma das subcategorias de zoneamento correspondendo a área para a qual haja programa 
urbanístico institucionalizado através de instrumento legal do executivo municipal, inclusive para as operações 
urbanas consorciadas; 
área ocupada: projeção horizontal da área construída da edificação sobre o lote; 
área de recuo: área não edificável compreendida entre as divisas do lote e os limites externos da edificação, 
podendo ser frontal, lateral e de fundo; 
área sujeita a regime específico: uma das subcategorias de zoneamento que caracteriza áreas que, por suas 
características peculiares, referentes aos recursos naturais, aos assentamentos de população de baixa renda, à 
proteção cultural e paisagística e aos programas institucionalizados, terão normas específicas estabelecidas 
através de instrumento legislativo apropriado visando o ordenamento do assentamento humano; 
área útil de uma unidade imobiliária: somatória das áreas de piso de uma unidade imobiliária, excluindo as partes 
ocupadas pelas escadas internas, paredes e pilares; 
área verde: área livre de caráter permanente, com vegetação natural ou resultante de plantio, destinada a 
recreação, lazer e, ou, proteção ambiental; 
áreas de proteção aos recursos naturais: uma das subcategorias de zoneamento compreendendo áreas terrestres 
e aquáticas, submetidas a modalidades de manejo diversas, dotadas de atributos bióticos e abióticos que 
requeiram proteção; 
arruamento: abertura ou modificação de via ou conjuntos de vias e, ou, demais logradouros; 
atividade: toda ação ou manifestação humana, da iniciativa de agentes públicos ou privados, relativos a 
moradia, a produção de bens e mercadorias, a comercialização, a prestação de serviços, a modificação 
do meio ambiente, a saúde permanente ou temporária, que consigne o uso do solo no município; 
atividades comerciais e de serviços: atividades econômicas que tem como função específica a troca de bens e a 
prestação de serviços de qualquer natureza; 
atividades industriais: atividades voltadas para a extração ou transformação de substâncias ou produtos em novos 
bens, ou produtos por métodos mecânicos ou químicos, mediante o uso de força motriz; 
atividades residenciais: correspondentes as formas de morar em caráter permanente, de pessoas ou grupos de 
pessoas; 
 

B 

 
balanço: avanço do pavimento superior da edificação sobre o alinhamento de recuo frontal; 
banca ou barraca: equipamento de pequeno porte, em logradouro público, para o exercício de atividades 
comerciais e de serviços; 
barraca: estrutura leve, removível, situada em logradouro público, destinada a fins comerciais e de serviços; 
barracão: edificação provisória destinada a guarda de matérias e serviços de administração de obras, cuja 
existência termina com a conclusão da obra; 
barraco: empreendimento da edificação de caráter precário, construídas com técnicas improvisadas e materiais de 
baixo interesse econômico; 
beiral: aba do telhado que excede à prumada de uma parede externa; 
bordos da pista: limites laterais da pista de rolamento. em vias de pista dupla o limite à direita do sentido do 
trafego é denominada bordo externo e aquela à esquerda, bordo interno; 
 

C 

 
calçada: é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres e de bicicletas quando este for dotado de 
ciclofaixa, segregada e em nível diferente à via, dotada quando possível de mobiliário urbano, sinalização e 
vegetação; 
calçadão: é a parte do logradouro público, destinado ao pedestre e equipado de forma a impedir o 
estacionamento e o transito de veículos, exceto quando dotado de ciclofaixa, tendo por propósito oferecer 
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condições adequadas à circulação e lazer da coletividade; 
canteiro central: é o espaço compreendido entre os bordos internos das pistas de rolamento, objetivando separá-
las física, operacional, psicológica e esteticamente; 
canteiro lateral: é o espaço compreendido entre os bordos externos das pistas expressas e o bordo interno da 
pista coletora objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente; 
casa: edificação organizada e dimensionada para o exercício de atividade uniresidencial; 
casa com escritório ou loja: casa contendo espaço autônomo com características de escritório ou loja; 
casa popular: casa de baixo custo e com área construída de até 50,00m2 (cinquenta metros quadrados), 
ocupando lote com área inferior a 125,00m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados); 
ciclofaixa: é a faixa exclusiva para bicicletas nas calçadas, passeios e calçadões ou contíguas às vias de circulação; 
casas geminadas: edificação destinada a duas unidades imobiliárias autônomas, com acessos exclusivos para o 
logradouro público, constituindo, no seu aspecto externo, uma unidade arquitetônica homogênea e com paredes 
externas total ou parcialmente contíguas; 
casas superpostas: edificação destinadas a duas unidades autônomas em distribuição vertical, cuja articulação 
com o exterior se faz através de acessos exclusivos para cada unidade; 
centro de abastecimento: complexo de edificações e estabelecimentos destinado a armazenagem e 
comercialização atacadista e a varejo de gêneros alimentícios; 
centro comercial e de serviços: edificação ou grupo de edificações com finalidade comercial e de serviços, 
constituída de lojas e escritórios com acessos e circulação comuns; 
centro comunitário: edificação ou parte desta, com funções diversificadas ou não, provida de equipamentos de 
natureza sociocultural; 
centro empresarial: edificação ou grupo de edificações, constituído de dependências autônomas para escritórios, 
consultórios, ou escritórios e lojas, e dotados de espaços para serviços comuns e de apoio, a exemplo de auditório, 
sala de reuniões, administração, informática, telecomunicações, estacionamento privativo, etc; 
centro médico: edificação com compartimentos destinados a consultórios e outros serviços de apoio à saúde e de 
consumo, com acesso comum e circulações internas exclusivas, destinada a várias empresas prestadoras de 
serviços ou profissionais autônomos, ligados ao ramo da saúde; 
ciclovia: é a via destinada, única e exclusivamente, à circulação de biciclos ou seus equivalentes, não motorizados; 
clínica: edificação de pessoa jurídica específica, prestadora de serviços de saúde, estabelecidos em uma ou várias 
unidades, com acesso comum e circulações internas exclusivas; 
cobertura: é o conjunto de estrutura e telhamento, ou material com a mesma função, que cobre a edificação; 
comércio: atividade pela qual fica definida uma relação de troca visando lucro e estabelecendo a circulação de 
mercadorias; 
compartimento: é cada divisão espacial da unidade imobiliária e que desempenha determinada função; 
complexo cultural diversificado: edificação ou conjunto de edificações comportando instalações diversificadas nas 
quais se desenvolvem, predominantemente, atividades de natureza cultural; 
complexo de edificações para fins industriais (complexo industrial): empreendimento para atividades industriais, 
que se compõem de diversos tipos de edificações e instalações, parte das quais podem funcionar a céu aberto; 
concentrações lineares de usos múltiplos: uma das subcategorias de zoneamento em que se divide a zona urbana 
da cidade delimitada por quadras ou poligonal contendo os lotes compreendidos entre vias de grande fluxo de 
veículos em que se situam e pelos trechos de vias que limitam os lotes situados imediatamente posteriores a 
aqueles e se caracterizam por oferecer maior grau de permissividade às categorias de uso; 
condomínio: ocorre quando existe um domínio de mais de uma pessoa simultaneamente de um determinado 
bem, ou partes de um bem; 
condomínios fechados: são uma forma de desenvolvimento imobiliário ou de comunidades residenciais em que o 
acesso de pessoas e de veículos é restrito. São normalmente caracterizados por serem compostos de poucas ruas 
ou edifícios residenciais, murados e munidos de amenidades. Pequenos condomínios podem contar com apenas 
uma área comum para os seus moradores, em contraste com os grandes condomínios, que podem possuir uma 
infraestrutura tão complexa que faz com que seus moradores sejam independentes de contato externo. Esse tipo 
de estrutura é muito comum em países de baixo desenvolvimento humano e/ou que possuam um alto coeficiente 
Gini, já que fornecem às classes mais altas uma segurança palpável. A lei que regula os Condomínios é a Lei Federal 
nº 4.591/1964; 
condomínio de lotes: a modalidade de condomínio composto por lotes, que estarão necessariamente vinculados a 
uma fração ideal das áreas comuns na proporção a ser definida no ato da instituição. Ou seja, as vias e áreas 
comuns não serão de propriedade do município, e sim de propriedade privada, pertencendo aos titulares do lote 
na proporção de sua respectiva fração ideal, conforme Art. 1.358-A do Código Civil. 
conserto: pequena obra de reconstituição, substituição ou reparação de parte danificada de uma edificação ou de 
um elemento urbanístico, não implicando em construção, reconstrução ou reforma; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gini
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consultório: edificação ou parte de edificação organizada e aparelhada para o exercício de atividades por 
profissional da área de saúde; 
construir: atividade desenvolvida para realizar qualquer projeto de empreendimento de urbanização ou 
edificação; 
 

D 

 
desmembramento: a subdivisão de Gleba em Lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, desde que não impliquem na abertura de novas vias e logradouros públicos, e nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação dos já existentes. (§ 2º, Art. 2 º; Lei 6.766/79); 
delimitação: processo através do qual o poder público estabelece o perímetro de área do território para fins de 
tributação, planejamento ou imposição de normas; 
desdobro: divisão da área de um lote integrante de loteamento ou de desmembramento, para formação de novo 
ou novos lotes; 
desmatamento: erradicação total ou parcial da vegetação existente numa área; 
depósito: edificação destinada a guarda prolongada de mercadoria; 
destinação: previsão e determinação do uso efetivo de uma unidade imobiliária; 
divisa: linha limítrofe de um lote. divisa direita é a que fica à direita de uma pessoa postada dentro do lote e 
voltada para a testada principal; 
drive-in: conjunto de edificações e ou instalações que permitem o acesso e o estacionamento de automóveis e 
outros veículos e o atendimento de clientela nos veículos; 
 

E 

 
edificação: construção limitada por piso, paredes e teto, destinada aos usos residencial, institucional, comercial, 
de serviços ou industrial; 
edifício: edificação com mais de dois pavimentos destinada a habitação coletiva ou unidades comerciais; 
edifício de apartamentos (multiresidencial): edificação comportando mais de uma unidade imobiliária residencial 
autônoma, agrupadas horizontal ou verticalmente, dispondo de acesso comum ao logradouro público; 
edifício de apartamentos com escritórios e, ou, lojas: edifício de apartamentos com uma parte de sua área 
organizada sob forma de escritórios e, ou, lojas constituídos, como unidades imobiliárias autônomas; 
edifício de escritórios: edificação comportando mais de uma unidade imobiliária, autônoma, de escritórios, 
servidos por áreas de circulação interna e acesso por logradouro público; 
edifício de escritórios e, ou, lojas: edificação com mais de uma unidade imobiliária, autônoma, de escritórios e, 
ou, lojas e outras instalações comerciais, com ou sem área de circulação interna comum e acesso ao logradouro 
público; 
edifício garagem: empreendimento de edificação destinado ao estacionamento de veículos; 
elemento de fachada: todo dispositivo apenso na fachada com objetivos estéticos ou de proteção contra sol, 
chuva ou outros; 
embargo: ato administrativo da prefeitura objetivando sustar o prosseguimento de uma obra de construção ou 
atividade, cuja execução ou funcionamento estejam em frontal desacordo com a legislação urbanística; 
empreendimento: intervenção antrópica no meio ambiente urbano que lhe altera as características na morfologia 
da gleba, terreno ou lote; nos sistemas hídricos; configura uma nova divisão do solo resultando em novas unidades 
imobiliárias e, ou, resultem em processos de construção, obras, montagem e, ou, instalação de equipamentos e 
similares; 
empréstimo de terra: escavação para obtenção da terra necessária aos aterros quando a dos cortes é insuficiente; 
enquadramento: atribuição oficial de pertinência de áreas, empreendimentos, atividades e usos e categorias 
instituídas em lei, visando ao ordenamento do uso e da ocupação do solo; 
enquadramento de vias: iniciativa do poder público municipal para estabelecer a categoria hierárquica das vias 
que compõem o sistema viário urbano do município; 
equipamentos comunitários: instalações e, ou, espaços públicos destinados às atividades de educação, cultura, 
saúde, esporte, lazer e similares, incluindo-se as praças; 
equipamentos urbanos: são a infraestrutura urbana de serviços de: abastecimento de água, esgotos sanitários, 
energia elétrica pública e domiciliar, iluminação pública, coleta de água pluviais, rede telefônica, gás encanado, 
vias de circulação e pavimentação de vias, transportes público, limpeza urbana e similares; 
escritório: edificação ou parte de uma edificação dotada de acesso direto à área comum de circulação ou ao 
logradouro público, organizada de forma a permitir a realização de trabalhos intelectuais, de registro documental 
e de prestação de serviços; 
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estacionamento: é o espaço público ou privado destinado à guarda ou estacionamento de veículos, constituído 
pelas áreas de vagas e circulação; 
estrutura urbana: conjunto de elementos formado pelo parcelamento do solo, edificações, equipamentos 
urbanos, comunitários e naturais de um assentamento humano; 
 

F 

 
fachada: é o paramento vertical externo da edificação; 
fachada principal: é a que está voltada para logradouro público; 
fachada ativa: É a fachada da edificação ocupada por uso residencial, comercial, de serviço ou misto, localizada no 
nível do logradouro público, com acesso direto e abertura para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos 
fechados, sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o logradouro, de modo a dinamizar o 
passeio público. 
faixa carroçável ou faixa de rolamento: é a faixa da via destinada à circulação de veículos, excluídos os passeios, 
os canteiros centrais e o acostamento; 
faixa de domínio de vias: área compreendendo a via principal, vias marginais, canteiros, acostamentos, 
estacionamentos, baias e passeios, legalmente delimitada, de propriedade ou sob domínio do poder municipal, 
estadual ou federal; 
faixa lateral de domínio de vias: área compreendida entre o bordo externo da via principal e o alinhamento de 
gradil, destinada à ampliação do sistema viário; 
fila de casas: edificação destinada a mais de duas unidades imobiliárias de uso residencial com uma ou mais 
paredes laterais, parcial ou totalmente comuns ou contíguas, cuja articulação com o exterior se faz de cada 
unidade e que constitui, no seu aspecto exterior, uma unidade arquitetônica homogênea; 
fossa séptica ou fossa sanitária: câmara subterrânea destinada a receber os despejos orgânicos da habitação, 
constituída de vários compartimentos, na qual as águas residuais sofrem depuração; 
fração ideal: parte inseparável de um lote, ou coisa comum, considerada para fins de ocupação; 
frente ou testada de lote: divisa do lote que coincide com o alinhamento de gradil, estabelecendo limites entre a 
propriedade particular e o logradouro; 
fundo do lote: divisa oposta à testada, sendo, nos lotes de esquina, a divisa oposta à testada menor ou, no caso de 
testadas iguais, à testada da via de maior hierarquia; 
 

G 

 
gabarito: medida que limita ou determina a largura de logradouros ou a altura das edificações, sendo que, neste 
caso, são computados os pavimentos a partir do pavimento térreo, inclusive edículas como reservatório elevado; 
galeria: espaço de livre acesso público para circulação de pedestres, coberto por marquise, laje do pavimento 
imediatamente superior ou pela cobertura da edificação; 
galeria externa: recuo coberto de uma edificação, no pavimento ao nível do logradouro público, destinado a servir 
de via pública de circulação de pedestres; 
galeria interna: compartimento de circulação de pedestres, na parte interna da edificação, com franco acesso à via 
pública. a galeria interna é pública quando se constitui em servidão pública; 
galpão: edificação coberta e fechada, pelo menos por três de suas faces, e caracterizada pela presença de um 
amplo espaço interno; 
geração de tráfego: quantificação de veículos ou de pessoas que se originam em uma determinada unidade 
espacial (zonal) de estudo, por hora e por dia; 
ginásio de esportes: edificação destinada à prática de apresentação pública de atividades esportivas, individuais e 
coletivas; 
gleba: área de terra que ainda não foi objeto de parcelamento com área igual ou superior a 2.000,00m2 
(dois mil metros quadrados); 
"grade": é a linha reguladora de uma via, composta de uma seqüência de retas com declividades permitidas, 
traçadas sobre o perfil longitudinal do terreno; 
grupo de casas: empreendimento voltado à atividade multiresidencial, que consiste num conjunto de casas 
implantadas em lote resultante de parcelamento e cuja área não ocupada pelas unidades imobiliárias é de uso 
comum, no porte de até 10 (dez) unidades imobiliárias; 
grupo de casas geminadas: conjunto de casas geminadas implantadas em um lote resultante de parcelamento, 
cuja área não ocupada é de uso comum; 



ANO IV - EDIÇÃO 898 - EXTRA - DATA 24/12/2018 

 
O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA 
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal 
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br 

14 

grupo de casas superpostas: empreendimento de atividade multiresidencial, compreendendo um conjunto de 
casas superpostas implantadas em um lote resultante de parcelamento aprovado e cuja área não ocupada pelas 
unidades imobiliárias é de uso comum, no porte de até 10 (dez) unidades imobiliárias; 
grupo de edifícios de apartamentos: conjunto de dois ou mais edifícios de apartamentos dentro de um lote, cuja 
área não ocupada é de uso comum; 
grupo de edifícios de apartamentos e escritórios: conjunto de dois ou mais edifícios de apartamentos e escritórios 
dentro de um lote, cuja área não ocupada é de uso comum; 
grupo de edifícios de apartamentos e lojas: conjunto de dois ou mais edifícios de apartamentos e lojas dentro de 
lote, cuja área não ocupada é de uso comum; 
grupo de edifícios de apartamentos com escritórios e lojas: conjunto de dois ou mais edifícios de apartamentos 
com escritórios e lojas dentro de um lote, cuja área não ocupada é de uso comum; 
grupo de lojas: edificação composta de duas ou mais lojas, abertas para o exterior ou para uma circulação interna 
comum (galeria); 
grupo de edifícios de escritórios: conjunto de dois ou mais edifícios de escritórios implantados em um lote, cuja 
área não ocupada é de uso comum; 
grupo de edifícios de escritórios e lojas: conjunto de dois ou mais edifícios de escritórios e lojas implantadas em 
um lote, cuja área não ocupada é de uso comum; 
grupo de filas de casa: conjunto de duas ou mais filas de casa implantadas em um lote, cuja área não ocupada é de 
uso comum; 
 

H 
 

habitação: edificação destinada a moradia ou residência; 
habitação multifamiliar ou coletiva: edificação destinada a servir de moradia para mais de uma família no mesmo 
lote; 
habitação unifamiliar: edificação destinada a servir de moradia a uma só família no mesmo lote; 
habite-se ou alvará de conclusão: documento expedido pela prefeitura reconhecendo o empreendimento em 
condições de ser utilizado para atividades; 
hipermercado: empreendimento, cujo sistema de atendimento ao público tem características semelhantes às do 
supermercado que, por oferecer maior diversificação de mercadorias e serviços, demandam espaços de maior 
impacto na estrutura urbana; 
hotel: edificação ou conjunto de edificações, destinada(o) à prestação de serviços de hospedagem temporária e 
que, no mínimo, ofereça quartos, banheiros, serviços de alimentação e acesso a circulação comuns; 
 

I 

índice de ocupação máxima (Io): relação máxima permitida entre a área ocupada (so) e a área total do lote (st); 
Io = so 
        st 
índice de permeabilização mínima (Ip): 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 (sp) e a área total lote (st); 
Ip = sp 
        st 
índice urbanístico: expressão matemática de relação estabelecida entre o espaço e as grandezas representativas 
das realidades sócio-econômicas e territoriais das cidades; 
índice de utilização (Iu): relação máxima permitida entre a área construída (sc) de uma edificação e a área total 
lote (st) em que a mesma se situa; 
Iu = sc 
       st  
infra-estrutura básica: são os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, redes 
de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de 
circulação, pavimentadas ou não; 
interdição: ato administrativo adotado pela prefeitura visando ou impedir o ingresso de pessoas não autorizadas 
em obra ou utilização de empreendimento de urbanização ou de edificação concluídos; 
intervenções: ações antrópicas realizadas em glebas, lotes e elementos da fisiografia das quais resultam 
modificações de suas características, morfologia e processos; 
inversão de curso d’água: alteração que consiste na mudança da corrente de um curso d’água; 
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L 

 
largura de uma via: é a distância entre os alinhamentos da via; 
legalização: é o ato administrativo do poder público regularizando obras já executadas total ou parcialmente de 
acordo com a lei; 
levantamento topográfico: ato de verificar topograficamente as dimensões, orientação, declividade, posição na 
malha urbana e, ou, outras características de uma área de gleba ou lote; 
logradouro público: área de terra de propriedade pública e de uso comum e/ou especial do povo destinada às vias 
de circulação e aos espaços livres; 
loja: edificação singular ou parte autônoma de uma edificação, ligada à área comum de circulação ou logradouro, 
caracterizada pela ausência de bloqueios à visibilidade e à circulação, organizada de modo a permitir a exposição 
de mercadorias e engenhos de comunicação visual; 
lote: terreno servido de infra-estrutura, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos em lei 
municipal para a zona em que se situa; 
loteamento: a subdivisão de Gleba em Lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. (§ 1º, Art. 2 º; Lei 
6.766/79); 
loteamento popular: empreendimento em que a área comercializável é constituída de lotes com, no máximo 
250,00m

2
 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada mínima de 5,00m (cinco metros), havendo 

participação comprovada por documentação do poder público na implantação de equipamentos urbanos; 
Loteamento de Acesso Controlado:  a modalidade de loteamento, definida nos termos do § 1º, Art. 2 º da Lei 
Federal 6.766/79, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público Municipal, sendo vedado 
o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos, não residentes, devidamente identificados ou 
cadastrados. 
 

M 

 
meio-fio: é a fiada de pedra, concreto ou outro material resistente, marginal do logradouro e destinada a servir de 
separação entre o passeio e a faixa de rolamento de veículos; 
mercado: edificação comportando espaços individualizados, abertos para áreas comuns de livre circulação pública 
de pedestres, organizada para a venda a varejo de gêneros alimentícios e outras  mercadorias; 
mercadinho: empreendimento de pequeno porte destinado ao comércio varejista sob o sistema de auto-serviço 
de variados produtos alimentícios, de uso pessoal e doméstico; 
mezanino: pavimento intermediário que subdivide parcialmente um andar em dois, cuja projeção horizontal 
ocupa, no máximo, 70% (setenta por cento) do pavimento inferior; 
modificações de vias e, ou, de arruamento: alteração no traçado geométrico de uma, ou de um conjunto de vias, 
em relação ao traçado original; 
motel: edificação destinada a hospedagem de curta duração onde, obrigatoriamente, a cada apartamento ou 
quarto, articula-se diretamente uma garagem, abrigo ou vaga vinculados, para estacionamento de veículo; 
Muro: é um anteparo vertical destinado a fins divisórios; 
 

N 

 
nave industrial: edificação caracterizada por um amplo espaço com ocorrência mínima de barreiras visuais, dotada 
de condições uniformes de ventilação e aclaramento natural e destinada para fins industriais; 
nivelamento: é a medida do nível da soleira de entrada ou do nível do pavimento térreo considerando o “grade” 
da via urbana; 
 

O 

 
ocupação bifamiliar: ocupação com duas habitações unifamiliares no lote; 
ocupação não conforme: aquela cuja característica e dimensionamento físico apresentem índices urbanísticos 
discordantes com os estabelecidos nesta lei; 
ocupação multifamiliar: ocupação com habitação coletiva no lote; 
ocupação unifamiliar: ocupação com uma habitação unifamiliar no lote; 
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ordenamento do uso e da ocupação do solo: processo de intervenção do poder público orientando e 
disciplinando a implantação de empreendimentos e atividades no território do município com vistas a objetivos de 
natureza sócio-econômica, cultural, administrativa e outras; 
operações urbanas consorciadas: instrumento de política urbana de caráter jurídico compreendendo o conjunto 
de intervenções e medidas coordenadas pelo Executivo Municipal, com a participação dos proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados com o objetivo de alcançar em uma área 
transformações estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, através da institucionalização de Área 
Sujeita a Regime Especial – ASRE na subcategoria de Área Programa – AP; 
 

P 

 
parâmetros urbanísticos: conjunto de indicadores numéricos que qualificam as restrições e critérios de uso e 
ocupação do solo, incluindo-se os índices urbanísticos; 
parcelamento: qualquer divisão do solo urbano mediante loteamento ou desmembramento de que resultem 
novas unidades imobiliárias; 
parede-meia: parede comum a duas edificações contíguas, pertencentes a um ou mais proprietários; 
passeio: parte do logradouro público reservado ao trânsito de pedestres; 
patamar: superfície intermediária entre dois lances de escada ou rampa; 
pátio: área pavimentada descoberta, pertencente à edificação e contígua a mesma; 
pavimento: cada um dos planos de piso de uma edificação; 
pavimento térreo: pavimento definido pelo projeto cujo piso não fique acima da cota de 1,80m (um metro e 
oitenta centímetros) em relação ao ponto mais baixo do meio-fio do logradouro que lhe é lindeiro, correspondente 
ao ponto médio da testada do lote; 
pé direito: distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento; 
plano de operação urbana consorciada: produto de atividade intelectual consubstanciado em um documento 
técnico para institucionalização de uma operação urbana consorciada, apresentando as características básicas das 
propostas para o conjunto de intervenções e medidas em determinada área da cidade; contendo peças gráficas de 
cartografia, urbanismo, arquitetura e engenharia; elementos de legislação urbanística; distribuição da participação 
institucional das partes intervenientes; melhorias sociais, ambientais e urbanísticas esperadas; fontes de 
financiamento; avaliação benefícios/custos, contendo no mínimo: 

1. a definição da área a ser atingida; 
2. as finalidades da operação; 
3. a contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em 

função da utilização dos benefícios previstos. 
pavimento, piso ou andar: plano horizontal que divide as edificações no sentido da altura, também considerado 
como o conjunto das dependências situadas em um mesmo nível compreendido entre dois planos horizontais 
consecutivos; 
pavimento térreo: primeiro pavimento de uma edificação, situado entre as cotas –1,00 m (menos um metro) e 
+1,00 m (mais um metro) em relação ao nível do passeio na mediana da testada do lote, sendo essas cotas 
determinadas, nos lotes de esquina, pela média aritmética dos níveis médios das testadas; 
piso drenante: é um tipo de piso que permite a infiltração das águas das chuvas para o solo, diferenciando dos 
contrapisos de concreto que impermeabiliza o solo. Esse tipo de piso pode ser fabricado com vários tipos de 
materiais desde que conserve a característica de drenar a água para o solo; 
play-ground: área coberta ou descoberta destinada à recreação; 
polo atrativo de trânsito: atividade ou conjunto de atividades que, por suas características, determinam a atração 
de um número concentrado de viagens de veículos e pessoas; 
posto de abastecimento de veículos e de serviços:  empreendimento destinado à comercialização no varejo de 
combustíveis e óleos lubrificantes automotivos e outros derivados e, ou, às atividades de serviços de limpeza, 
lavagem e lubrificação de veículos, podendo conter instalações de conveniência para consumo e venda de bens e 
alimentos; 
primeiro pavimento: pavimento imediatamente superior ao pavimento térreo; 
prismas: áreas das edificações que se caracterizam em permitir a ventilação e iluminação indiretas aos 
compartimentos ou para alojar dutos e tubulações, também chamados de poço; 
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Q 

 
quadra: porção de área de terreno resultante de parcelamento do solo contendo lotes ou não, neste último caso 
quando em ocupação em condomínio, total ou parcialmente delimitada por logradouros e, ou por divisas de 
glebas; 
qualificação da estrutura urbana: graduação proporcional à oferta e qualidade dos elementos que a formam e a 
constituem; 
 

R 

 
recuo da edificação: distância medida em projeção horizontal, entre as partes mais avançadas da edificação e as 
divisas do lote; 
recuo frontal: distância medida em projeção horizontal dentro do lote, paralela ao alinhamento de gradil e até à 
fachada da edificação voltada para o logradouro que lhe dá acesso principal; 
reforma: obra destinada a estabilizar e, ou, alterar uma edificação, mantendo a mesma área ocupada, sem 
modificar o perímetro externo da edificação e o gabarito de altura; 
reloteamento: alteração total ou parcial de loteamento que implique em alterações no arruamento existente e em 
nova distribuição das áreas resultantes sob a forma de lotes; 
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 forma de novos lotes ou 
frações ideais; 
renovação de alvará: outorga de nova licença para a construção iniciada no prazo de validade do alvará; 
reparos gerais: obras destinadas a conservar e, ou, estabilizar a edificação mantendo inalterado seu perímetro 
externo; 
restrições de uso de ocupação do solo: limitações qualitativas ou quantitativas impostas à realização dos 
empreendimentos ou ao exercício das atividades que configuram o uso e a ocupação do solo; 
reurbanização: processo pelo qual uma área urbanizada sofre modificações que substituem, total ou parcialmente, 
suas primitivas estruturas físicas e urbanísticas; 
reurbanização integrada: processo de reurbanização intencional e controlado através do qual as primitivas 
estruturas físicas e urbanísticas de uma área são substituídas por estruturas novas e completas, com construção 
concomitante de equipamentos comunitários; 
revalidação de alvará: ato administrativo de tornar legal um alvará com prazo de validade vencido, dando novo 
prazo para a mesmo; 
rodovias: de acordo com definições no Anexo I do Código de Trânsito, são vias rurais de rodagem pavimentadas; 
 

S 

 
seção normal da via: é a largura total ideal da via incluindo caixa de rolamento, passeios, ciclovias e canteiros 
centrais; 
seção reduzida da via: é a largura total mínima exigida da via incluindo caixa de rolamento, passeios, ciclovias e 
canteiros centrais; 
sistema viário básico: conjunto de vias que, de forma hierarquizada e articulada com as vias locais, viabilizam a 
circulação de pessoas, veículos e cargas; 
sobreloja: pavimento de uma edificação comercial localizado acima do térreo e com o qual comunica-se 
diretamente; 
soleira: parte inferior do vão da porta; 
sótão: área aproveitável sob a cobertura da habitação, comunicando-se exclusivamente com o último piso desta, e 
que não é considerada como pavimento; 
stand de vendas: edificação ou instalação de caráter provisório, destinado à propaganda e comercialização de 
bens de natureza diversificada; 
subcategoria de uso: agrupamento de subcategorias de empreendimentos e, ou, atividades, em função de seus 
atributos que envolvem, além de dados de natureza, dados de seu comportamento típico e que permitem 
relacioná-los às ofertas urbanas (estrutura urbana de uso do solo e infra-estrutura de serviços); 
subsolo: pavimento ou pavimentos situados imediatamente abaixo do pavimento térreo; 
supermercado: empreendimento destinado ao comércio varejista, sob o sistema predominante de autosserviço, 
onde, em ampla área, se expõe à venda grande variedade de produtos alimentícios e os mais diversificados artigos 
de uso pessoal e doméstico; 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rural
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T 

 
tabique: divisão em madeira ou material similar de cômodos; 
telheiro: edificação de um só espaço, construída por uma cobertura e respectivos apoios, dispondo de, pelo 
menos, três laterais abertas; 
terraço: cobertura da edificação constituída de piso utilizável; 
terreno: denominação genérica de uma porção (área) de terra, podendo designar, de forma não específica, tanto 
uma gleba quanto um lote; 
terreno em aclive: aquele que apresenta um desnível ascendente em relação ao seu acesso;  
terreno em declive: aquele que apresenta um desnível descendente em relação ao seu acesso; 
testada do lote: divisa do lote com o logradouro existente ou projetado; 
teto: parte superior de uma edificação; 
toldo: dispositivo articulado de caráter temporário e com material de fácil remoção, instalado em fachada de 
edificações, servindo de abrigo às intempéries; 
transferência do direito de construir: instrumento de política urbana de caráter jurídico utilizado para fins de 
planejamento, onde é facultado ao proprietário do imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou 
alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto nesta lei que, por razões fundadas no interesse 
público, teve desfalcado o seu direito de construir; 

 
U 

 
unidade imobiliária: lote ou porção da edificação individualizada e autônoma para fins de legislação urbanística; 
urbanização:  
1. processo de incorporação de área ao conjunto da zona urbana, seja através da criação de unidades imobiliárias, 
quer pela implantação de sistemas e implantação de infra-estrutura e equipamentos urbanos e comunitários; 
2. uma das subcategorias de empreendimento para efeito de uso do solo caracterizada por intervenções como 
loteamento, desmembramento, condomínio de lotes, desdobro, remembramento, reloteamento; e intervenções 
nas características da morfologia do terreno e nos recursos hídricos; 
urbanização integrada: empreendimento que consiste na implantação concomitante de conjunto de edificações 
residenciais, integrado ao plano de parcelamento do solo com a edificação da infra-estrutura de equipamentos 
comunitário e urbano, quando o porte é superior a 101(cento e uma) unidades imobiliárias; 
uso comercial e de serviços: atividades caracterizadas por uma relação de troca, promovendo a circulação de 
mercadorias; a prestação de mão-de-obra ou assistência de ordem intelectual ou espiritual; 
usos complementares: aqueles que ocorrem em empreendimentos de urbanização e ocupação em condomínio e 
que demandam áreas para implantação de equipamentos urbanos e comunitários, atividades comerciais e de 
serviços, bem como espaços livres de uso público; 
uso conforme: estatuto de enquadrado de empreendimento ou atividade que atendem totalmente ao disposto 
nesta lei; 
uso do solo: resultado de toda ação antrópica que resulta na transformação e apropriação de uma porção de solo 
ou terreno para fins de realização de empreendimento e, ou exercício de atividades; 
uso especial: atividade que se apresenta com menor freqüência na zona urbana requerendo normas urbanísticas 
específicas dado ao seu nível de especialização; 
uso industrial: aquele que se configura por atividades pelas quais resultam a produção de bens e pela 
transformação de insumos e matérias primas; 
uso institucional: aquele que se configura por atividades de caráter social – educação, cultura, saúde, higiene,  
assistência social, recreação e cultos -; de serviços públicos; não governamentais; e de comunicação; 
uso misto: aquele que se configura pelo exercício concomitante de duas ou mais atividades de naturezas distintas 
em um mesmo empreendimento; 
uso não conforme: estatuto de enquadramento configurado por empreendimento ou atividade cujas 
características e indicadores não se conciliem com os previstos nesta Lei; 
uso residencial: aquele que se configura pela ocupação dos empreendimentos de edificação e urbanização 
destinados às funções de habitação das pessoas e famílias; 
 

V 

 
via arterial (va): destinada a atender a grandes demandas de viagens urbanas, assegurando melhor fluidez no 
tráfego, adequadas condições de acesso e circulação dos transportes coletivos, bem como, segurança na travessia 
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de pedestres, conciliando os tráfegos de passagem local; 
via coletora (vc): com função de coletar e distribuir o tráfego de todas as nucleações residenciais e/ou comerciais, 
de serviços e outros, efetuando a alimentação às vias arteriais (va) e/ou corredores de transportes próximos, 
proporcionando acesso direto às propriedades lindeiras, apresentando alta acessibilidade e menor fluidez de 
tráfego; 
via exclusiva (vex): aquela cuja função básica é atender a uma determinada especificidade e exclusividade de 
transporte de passageiros e cargas; 
via expressa (ve): aquela cuja função básica é atender aos grandes volumes de tráfego em percurso interurbano e 
com acesso às propriedades lindeiras através de via marginal; 
 via local (vl): aquela cuja função básica é permitir o acesso às moradias e/ou as atividades comerciais, de serviços, 
industriais, institucionais, especiais, etc; 
via marginal (vm): auxilia ao sistema de vias expressas (vex) e/ou arteriais (va). Se desenvolve paralela a estas, 
possibilitando o acesso às propriedades lindeiras e às vias hierarquicamente inferiores; 
via de pedestre (vp): destina-se exclusivamente a circulação de pedestres com padrões geométricos de desenho 
variável de acordo com as exigências específicas do sítio, clientela ou usuário. Ocasionalmente, podem se 
caracterizar como espaços públicos de lazer; 
via pública ou via de circulação: espaço organizado para a circulação de veículos e/ou pedestres, sendo; 
via particular ou via privada: a via de propriedade privada, ainda que de uso comum; 
via oficial ou via pública: a via de uso público reconhecida como tal pelo poder público; 
vila: conjunto constituído de residências dispostas de modo a formar rua ou praça internas, sem caráter de 
logradouro ou via pública; 
 

Z 

 
zona de expansão urbana: são áreas contíguas às zonas urbanas, de baixa densidade populacional, dedicadas a 
atividades rurais e destinadas como reserva para a expansão urbana numa projeção de vinte anos; 
zona de usos: parcela de divisão física territorial da zona urbana da cidade, resultante do zoneamento, para as 
quais são atribuídas, diferentemente, permissões e restrições de uso de ocupação do solo, visando o ordenamento 
do assentamento humano; 
zona urbana: é a área de um município caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos 
sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação; 
zoneamento: divisão física territorial do distrito municipal em áreas que caracterizam as zonas de usos do solo 
para fins de planejamento urbano e ordenamento do uso e ocupação do solo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Circula%C3%A7%C3%A3o
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