}-w > r*

C.G.C. 13.797.188/0001-92
Cidade de Nazare
Estado da Bahia

Lei n.° 6£1p /2WI
Estabelece

mumcioai da Na->^4
PFfOTOCOLO
tecebkioem

normas
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Parcelamento do Solo Urbano e
disciplina o seu uso atravds do
Zoneamento Urbano de Nazare e da
?

outras providencias.

O PREFE1TO MUNICIPAL DE NAZARE, fafo saber que a Camara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TiTULOI
DAS DISPOSICOES PRELMNARES
Art. 1° - O ordenamento do uso e da ocupa$£o do solo na area urbana de Nazard
obedecera aos termos desta Lei Complementar.
Ait. 2° - Constituent objetivos do ordenamento do uso e da ocupa$So do solo na
area urbana do Municipio de Nazare:
I - Ordenar a ocupapSo e o crescimento da estrutura urbana da sede do Municipio
em consonancia com as disposi9oes da Lei do Plano Diretor Urbano de Nazard;
E - Assegurar as ativtdades e empreendimentos publicos e privados, condipfies
locacionais adequadas, possibilitando a otimiza^ao da estrutura urbana e uma implanta^ao
programada e segura;
ID - Garantir a qualidade de vida da popula$ao urbana e do meio ambiente em area
urbana;
IV - Orientar e valorizar os investimentos, publicos e privados, propiciando as
condi^es basicas para o desenvolvimento economico-social de Nazare;
“.i*
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Art. 3° - Para efeito desta Lei sao adotados os conceitos constantes do Anexo I, que
integra esta Lei.
Art. 4° - integra a presente Lei a Planta de Zoneamento do Uso do solo.
TITULOn

DO ZONEAMENTO DO SOLO URBANO
Art. 5° - Ficam estabelecidos quatro tipos de Zonas para a Cidade de Nazard:
descritas no Anexo I e indicadas na Planta de Zoneamento, integrantes desta Lei:
'■W

I- Zonas Habitacionais;
H - Zonas de Comercio e Servi9o;
HI - Zona de Conserva^So Ambientai;
IV - Zonas especiais para Ordenamento Urbano.
Art. 6° - As Zonas Habitacionais compreendem tres distintos tipos de zonas, tendo
sido fixadas pelos criterios:
I - Padr&o construtivo das moradias atualmente existentes;
n - Atendimento por rede publica de intra-estrutura urbana;
IH - Condi^ao fisica dos acessos viarios, associados is caracteristicas geoambientais de cada Zona, tendo em vista a sua viabilidade para edifica^So de habitagoes.
Art. 7° - Zonas Habitacionais encontram-se divididas em:
I - ZH-1: Compreende o perimetro indicado na planta de zoneamento, de uso
habitacional, tendo como padrao predominante moradias unifamiliares, isoladas ou
geminadas, com capacidade para absorver uma densidade demogrifica maxima de
saturapSo equivalente a 165 hab/ha;

'IS**?
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n - ZH-2: compreende o perimetro indicado na planta de zoneamento, caracterizase pelo predominio de habitagdes isoladas ou geminadas, com um ou mais pavimentos. Esta
Zona habitacional, apresenta condi^des de absorver ocupa^So com densidade maxima ate
150,0 hab./ha;
IH - ZH-3: compreende o perimetro indicado na planta de zoneamento.
Corresponde as areas ocupadas pela populate de baixa renda vivendo em assentamentos
sub-normais e assim considerados por sua quase total carencia de rede de services publicos
e equipamentos sdciais, alem da existencia de pontos de conflito ambiental. Sao atendidas
por apenas um ou no maximo dois services publicos. Estao compreendidas nesta ZONA de
Interesse Social as aglomera9des urbanas sub normals mais populosas, como: Remedies,

W

Catiara, Ilha das Cobras entre outras e tern capacidade para absorver uma densidade
demografica maxima de saturate de 300 hab/ha.
Paragrafo Unico - O Quadro 1, anexo a esta Lei, discrimina os usos e os parametros
urbanisticos adequados a todas essas Zonas.
Art. 8° Zonas de Comdrcio e Service - ZC: SSo Zonas de uso misto com a
utiliza^ao residencial, porem com a predominancia de atividades ligadas ao setor de
comercio e services. Encontram-se nessa zona, a area correspondente a atualmente ocupada
peio conjunto arquitetonico mais representative do patrimonio historico/culturai localizado
na area do Centro Historico. Os estabelecimentos das distintas zonas de uso do solo por
atividades ligadas ao setor de Comercio, Servieos, e zonas de uso misto (habitaQao e
comdrcio), visam principalmente estimular a atra9ao e a concentrap&o para a localizado e a
manutendo de atividades comerciais e services nessas areas, atraves da criado de uma
politica municipal especialmente dirigida de incentive fiscal e tribut&rio.
Art. 9° - As Zonas Comerciais propostas para Nazard, estSo sub-divididas em:
I - Zona Comercial da Area Central (ZC-AC): caracteriza-se pela predominancia
dos usos: comercial, prestado de service, recreacao e lazer e o habitacional. O conjunto
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arquitetonico que configura o Centro Historico, por sua significativa importancia
estrategica para o desenvolvimento da cidade, sera objeto de regulamenta^ao urbanistica
para uma ocupa<?ao adequada de forma a preservar as caracteristicas da atual tipologia
arquitetonica e urbanistica da area.
II - Zona Comercial de Centres de Bairros(ZC-CB): caracteriza-se pelo uso misto
de habita9ao e comercio e pela alta densidade de ocupa9ao populacional.
IE - Zona Comercial de conedores Viarios(ZC-CV). camcteriza-se por corredores
de services, constijtui-se em centres zonais ou de bairros, os quais compreendem uma
concentrate, de services de natureza comunitaria, alem de pequenos services de apoio a
populacao.
§ 1°. Zona Comercial da Area Central encontra-se indicada na Planta de
Zoneamento, que Integra esta* Lei.
§ 2°. Zona Comercial de Centros de Bairros e Zona de Corredores Vi&rios: situamse junto as vias arteriais que estao indicadas na Planta de Zoneamento.
§ 3°. Os parametros e indices para ocupacao do solo nas tr6s Zonas Comerciais
encontram-se estabelecidos no Quadro I, em anexo que indica os usos adequados e os nao
adequados, bem como os respectivos parametros urbanisticos indicados para cada uso
adequado.
Art. 10° - Zona de Conservac&o ambiental - ZCA: Compreende os trechos urbanos
dos rios e dos terrenos de formacao estuarina, as encostas de morros, as areas de interesse
paisagistico e outras areas como as utilizadas para exploracao mineral. Foram estabelecidas
tres categorias de Zonas para preservacao dos ecossistemas locals;
I - A Zona de Preservacao Permanente, que compreendem as ZP1 e ZP2, sac as
areas protegidas pela Constituicao Federal, artigo 225, paragrafo 4, pela Lei Federal 4.771
de 15/06/65 e respectivas modificac<5es: Resolute do CONAMA 004/85, artigo 215 da
Constituito do Estado da Bahia, as encostas com inclinato superior a 30 graus e as faixas
de dominio das margens dos mangues, brejos, rios e linhas de alta tensao. Nestas Zonas nao
e permitida a construto de edificacoes de qualquer especie.
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II - A Zona de Uso Sustentavel - ZP 3 pode, em situa9des especiais, ser ocupada
para o uso habitacional de forma rarefeita, exclusivamente por habita^&es unifamiliares,
isoiadas, com densidade de ocupa9^o maxima seja de atd 10,0 hab/ha de forma a manter a
seguranca e a preservar a paisagem das encostas de morros, cuja inclinagao esteja abaixo de
30 graus, devendo se estimuladas as suas atuais caracteristicas de usos agro-rurais.
III - A Zona de Interesse Paisagistico e Ambiental - ZP4 corresponde as areas
localizadas no entomo do perlmetro urbano constituindo-se em drea de defesa para prote^o
urbana, podendo sjomente se ocupada a partir de criterios extremamente restritivos e sendo
permitido o uso residencial, com baixa densidade de ocupa9do de maneira a ndo ocasionar
alteragoes na paisagem natural. Corresponde as areas dos morros e as coberturas do solo
V

/

por dreas de matas e pastes, localizados no entomo da drea urbana atual.
§ l6. A Area de Preserva9ao Ambiental Permanente 1 - ZP1 se constitui em area
destinada a preserva9ao das margens dos rios, em destaque para o rio Jaguaripe, e as areas
de vegetate fluvio-marinha (mangues) existentes ao iongo dos cursos d’dgua.
§ 2°. A Area de Preserva9§o Ambiental Permanente 2 - ZP2 se constitui em drea non
aedificandi destinada a seguran9a e pre$erva9ao de encostas de morros cuja inclina^o
esteja acima de 30 graus.
§ 3° As Areas de Preserva9ao Ambiental para cada um dos tipos discriminados,
estao apresentadas no Quadro I, anexo a esta Lei, onde constam os Usos e os indicadores
urbanfsticos estabelecidos.

\

Art. 11°. A Zona Especial para o Ordenamento Urbano - ZE abrange as dreas
destinadas a implanta9ao de novos equipamentos vidrios, sociais, urbanos ou atividades
economicas como no caso do Centro de Abastecimento Municipal, drea urbana de uso
industrial, o Mirante e o Morro do Cristo Redentor e o trecho urbano do Rio Jaguaripe.
Pardgrafo Unico - Essas areas deverao atender ao disposto no Quadro de Uso e
Ocupagao do Solo, anexo, e deverao apresentar, em planta grdfica propria, as diretrizes
urbanisticas para sua adequada ocupa9do.
■ •{*
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TITULO m
DOS USOS DO SOLO URBANO
Art. 12° - SSo diretrizes da poiitica da in$tala9ao de usos:
I - Assegurar a multiplicidade e a complementaridade destes:
II - Estabeleder condi^des para localiza^ao de atividades, considerando, no mmimo:
a) o seu porte;
b) a sua abrangencia de atendimento;
c) a disponibilidades de infiu-estrutura;
d) a predominancta de uso da area;
e) o processo tecnologico utilizado;
f) o impacto sobre o sistema viario e de transporte;
g) o impacto sobre o meio ambiente;
h) a potencialidade da concentrapao de atividades similares na area;
i) o seu potencial indutor de desenvolvimento e o seu carater estruturante
de cidade.
Art. 13° - os usos e as diferentes atividades s5o classificados genericamente em:
>

I - R1 - Residencial unifamiliar;
n - R 2 - Residencial Multifamiliar, dois pavimentos ou mais;
IH - R 3 - Hotels, Pousadas, Pensdes, Hospedarias;
IV - E 1 - Equipamentos Recreativos como: bares, boates, atracadouros de barcos,
restaurantes etc;
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V - E 2 - Equipamentos Educacionais como: Pre-escolas, escolas de primeiro e
segundo graus, escolas profissionalizantes e outros estabelecimentos congeneres;
VI - E 3 - Casas de culto: igrejas, templos, centres espiritas, terreiros de
candomble, etc;
VII - E 4 - Equipamentos de Saude, como: hospitals, clinicas, laboratories de
analises, ambulatoribs medicos, postos de saude etc;
VUE - E 5 - Equipamentos de govemo e da administrate geral;
DC - C 1 - Comdrcio varejista - Vendas direto ao consumidor como lojas,
magazines, farmacias, a^ougues, padarias etc;
X - C 2 - Comercio Varejista de porte mddio, pequeno comercio atacadista, posto
de abastecimento e lavagem de veiculos automotores;
XI - C 3 - Comdrcio e Depositos de:
a) Maquinas, equipamentos e implementos agricolas e industrials.
b) Artefatos para constru^ao em barro cozido, ferro madeira, cimento, pedras.
c) Cal e cimento;
d) Ferro e pedra para constru?ao;
e) Distribuidora de bebidas;
f) Metais e ligas metalicas;
g) Gas engarrafedo;
h) Pneus;
i) Produtos quimicos;
j) Inseticidas e agrotoxicos;
k) 6leos combustiveis;

•i
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l) Tintas e vemizes;
m) Ferro velho e sucatas;
n) Aftns.
XU -SI- Services publicos, services de manutencao, services de alimentacSo,
services pessoais, services comerciais, services de radiodifusao e services fmanceiros;
XHI - S 2 - Services realizados em oficinas de:
a) Funilaria e pintura de veiculos;
b) Carpintaria e marcenaria;
c) Serralheria;
d) Cantaria;
e) Soldagem e service de tome e afins.
XIV -S3- Services Especiais:
a) Garagens de dnibus, caminhdes, t&xis;
b) Empresas de mudancas e transporte;
c) Armazens de estecagem de mercadorias;
d) Depbsitos de matehais e de equipamentos de empresas construtoras;
e) Depbsitos de residues industriais nlo poluemes e afins.
XV - I - Industrias n5o peluentes que podem implicar na fixac&o de padrbes
especificos referentes 4s caracteristicas de ocupacao do lote, vias de acesso, de localizacao
e de outras caracteristicas.
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T1TULOIV
DO PARCELAMENTO DO SOLO
Art. 14° - Todo e qualquer parcelamento do solo na area urbana obedecerd aos
dispostos nessa Lei.
Art. 15° - NSo seri permitido o parcelamento do solo em:
1 - Terrenos alagadi$os e sujeitos a inunda^o, antes de tomadas as
r*'--

V...

providencias para assegurar o escoamento das aguas;
2 - Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo d saude, sem
que sejam previamente saneados;
3 - Terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento);
4 - Terrenos onde as condigoes geologicas nao aconselham a edifica9ao;
5 - Areas de preserva9ao ecologica ou naquelas onde a polui9ao impe9a, em
face de condi$5es sanitdrias, a sua corre^ao;
Art 16° - Para assegurar a pre$erva$do das condi^des do meio fisico de Nazare,
especialmente sua hidrografia, sua flora e sua fauna, a ninguem sera permitida a pratica de
atos ou realizar obras que:
I - Concorram para desfiguiar a paisagem local;
U - Resultem em poluifao atmosferica, hidrica, termica ou sonora;
III - Criem ou acelerem processo de erosdo e assoreamento das terras.
Art 17° - Para assegurar a qualidade de vida da Cidade de Nazare 6 proibido, em
qualquer area, o parcelamento do solo, a constni9ao ou instalafao de estabelecimentos cujo
fiincionamento possam causar prejuizo:
I - a saude;

■4
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TL-k seguran^a;
HI - a economia;
IV - ao bem estar publico;
V - a integridade do ambiente natural.
Art. 18° - A Prefeitura recusara a aprova9ao de qualquer projeto de loteamento
quando o mesmo nao satisfa^a as exigencias da presente Lei, bem como nto atenda:
I - as diretrizes municipals sobre o uso do solo, constantes desta Lei;
n - a defesa dos recursos naturais, turisticos ou paisagisticos, bem como, do
patrimonio cultural do Municipio.
Art. 19° - Os loteamentos deverSo atender, pelo menos, aos seguintes requisites:
I - As £reas destinadas ao sistema de circula^So, a implanta$ao de equipamentos
urbanos e comunitarios, bem como a espa$os destinados a recrea^ao, serao proporcionais, a
densidade de ocupayao prevista para a gleba, nao podendo ser inferior a 35% (trinta e cinco
por cento) do total de sua area;
n - Nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores de
5.000m2 (cinco mil metros quadrados) a percentagem de areas publicas podera ser reduzida
para 25% (vinte e cinco por cento);
HI - A percentagem de areas publicas consideradas no inciso anterior devera
atender a seguinte proporcionalidade:
• 20% (vinte por cento) para o sistema viario;
•

10% (dez por cento) da area da Gleba, para espagos destinados pranas,
parques e areas verdes; & recreate;

• 5% (cinco por cento) da area da Gleba, para espa<?os destinados a
implanta^ao de equipamentos comunitarios.

')
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IV - As fias do loteamento deverSo articular-se com as vias adjacentes oficiais,
existentes ou projetadas, harmonizar-se com a topografia local;
V - As quadras nao poderto ultmpassar 200 m (duzentos metros) em qualquer dos
seus lados;
VI - As vias de circula$ao de veiculos, deveito ter dimensdes minimas de acordo
com sua hierarquia, conforme o estabelecido na Tabela Caracteristicas Tecnicas do Sistema
Vi&rio, constante <jo Anexo II, integrante desta Lei;
VII - As vias de circula$ao de pedestres deverSo ter larguras minimas de 5.00m
X/

(cinco metros) respectivamente;
vm - As dimensdes minimas dos lotes atenderSo ao previsto no Quadro I,
integrante desta Lei;
DC - Ao longo das dguas correntes e dormentes d obrigatdrio reservar uma faixa non
aediftcandi nao inferior a 30 m (trinta metros) de cada margem para a implantapao de
equipamentos urbanos, podendo ser considerada como &rea de recrea^So e dedutivel da area
minima estabelecida nos incisos I, n, e HI deste aitigo;
X - Ao longo das faixas de dominio publico, das redes de energia eldtrica em alta
tensao, rodovias e dutos e obrigatoria a reserva de uma faixa non aediftcandi de, no
minimo, 15,00m (quinze metros) de cada lado, salvo maiores exigencias de Iegi$la$5o
especifica;
XI - Nenhum lote ou Gleba resultant© de parcelamento podeii situar-se em mais de
um munictpio.
Ait. 20° - Para aprova?3o do loteamento a Prefeitura exigirii do loteadora execu$ao
das seguintes obras de infra-estruturas: .
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I - Vias de circulate;
II - Demarca^ao dos lotes, quadras e iogradouros com piquetes de concrete
pintados com o numero dos lotes;
HI - Rede de energia eletrica;
IV - Sistema de abastecimento de dgua pot&vel;
V - Drenagem superficial;
i

VI - Arbori2ia9lo;
VII - Ilumina^ao publica;
)

VIH - ImpIementa9So de meio-fio.

"V

Paragrafo Unico - De acordo com o tipo do loteamento e a conveniencia da
administra^ao publica, outras exigencias serao acrescentadas, tais como, pavimenta^o,
rede de esgotos, fossas septicas.
Art. 21° - Os Iogradouros que, por sua caracteristica residencial ou por condi^Ses
topograficas terminarem sem conexao direta para veiculos com outros Iogradouros, terao
uma pra^a de retomo em sua extremidade (Cul-de-sac).
Art, 22° - As pranas de retomo das vias em cul-de-sac, deverao ter urn diametro
minimo de 20,00m (vinte metros).
Art. 23° - A extenslo maxima das vias em cul-de-sac, inclusive a pra9a de retomo,
serSo de 100 m (cem metros) e a largura minima ser& de 10,00 (dez metros).
Art. 24° - As curvas das vias de circula$So de veiculos, de largura igual ou superior
a 15,00m (quinze metros), deverao apresentar raios de curvatura minima igual ou superior a
100,00 m (cem metros), se o Angulo formado pelas duas dire$5es da rua estiver
compreendido entre 120 e 170 graus.
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Art. 25° - As curvas das vias de circulate de veiculos de largura inferior a 15,00 m
quinze metros, deverao apresentar raio de curvatura minima de 30,00m (trinta metros).
Art. 26° - A intersect© entre duas vias de circula$&o de veiculos deverii aproximarse o quanto possivel a angulos de 90 graus. NSo sera permitida a intersec9ao entre vias
formando angulo inferior a 60 graus.
Art. 27° - Na! intersec?5o de duas vias de circula^So de veiculos, o alinhamento de
seus lotes devera ser concordado com curvas de raio nao inferior a 6,00m (seis metros).
Art. 28° - Os pontos de interseepao dos eixos de duas vias de circulate de veiculos
com o eixo de uma terceira nao poderao distar menos de 40,00 (quarenta metros).
Art. 29° - A crit6rio da Prefeitura, podera ser exigida continuidade das vias publicas
ou pra5as existentes nos loteamentos vizinhos.
Art. 30° - Todos os loteamentos conterSo pelo menos uma via de circulate para
escoamento rapido do trafego, do ponto mais distante ate a via de acesso principal ao
loteamento.
Art. 31° - Os logradouros somente serao aceitos pela Prefeitura, para posterior
entrega ao dominio publico e respectiva denominate, desde que estejam de acordo com os
dispositivos da presente Lei.
Art. 32° - Nos projetos de loteamentos submetidos k Prefeitura para aprovato,
figurara uma nomenclatura provisoria para os logradouros publicos atraves de letras ou
numeros.
Art. 33° - O interessado dever& solicitar a Prefeitura, antes da elaborate do projeto
de loteamento para que esta explicite as diretrizes para o uso do solo, do sistema viario, dos

•Is"5.'.'
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espa^os destinados a recreate e das areas reservadas para equipamentos urbanos e
comunitarios, apresentando para este fim, requerimento a Prefeitura, acompanhado do
comprovante de pagamento da taxa de expediente, de certid&o negativa de tributos
municipals, planta de situa^ao do imovel na escala grafica de 1:2.000 (um para dois mil)
em duas vias, contendo pelo menos:
I - As divisas da Gleba a ser loteada;
?

n - Indica$&o da rede natural de escoamento de 4guas pluviais, areas alagadt9as e as

C

de erosao mais acentuada;
HI - A localiza^o dos cursos d’4gua, bosques e construgoes existentes;
IV - A indicas&o dos arruamentos contiguos a todo o peiimetro, das vias de
circulate, das areas de recrea^ao, dos equipamentos urbanos e comunitarios existentes no
local e em suas adjacencias, com as respectivas distancias da 4rea a ser loteada;
V - Tipo de uso predominantemente a que o loteamento se destina;
VI - As caracteristicas, dimensSes e localizaqao das zonas de uso contiguas.

'V.

Art. 34° - O Poder Publico Municipal examinara o requerimento, verificando a sua
conformidade ou nao com as normas federais, estaduais e municipals e, se nao for o caso de
indeferimento liminar, oriental^ o interessado na obten$5o de audiencia previa de outros
org&os envolvidos no processo em nivel federal ou estadual.
Art. 35° - Cumprida as exiggneias administrativas, a Prefeitura expedira as
diretrizes do planejamento Municipal e a licen^a para elaborapao do projeto, e devolvera
uma das vias da planta da area a ser loteada, indicando as minimas diretrizes:
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documentos de anuencia previa do Estado, quando for o caso, alem do projeto assinado
pelo proprietario ou seu representante legal e por profissional habilitado e registrado no
CREA.
§1° - Os desenhos conterao pelo menos:
I - A subdivisSo das quadras em lotes, com as respectivas dimensdes e numera^o,
tanto nas quadras ‘como nos lotes, bem como as areas dos mesmos;
H- Sistema viario devidamente hierarquizado e integrado 4 malha vi&ria;
IH - As dimensdes lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos
de tangencia e angulos Centrals das vias:
IV - Os perfis longitudinals e transversais de todas as vias de circula$ao e pra$a;
V - A indicate dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos angulos
de curvas e vias projetadas;
VI - A indicate e planta e perfis de todas as linhas de escoamento das &guas
pluviais;
VH - A indica^ao, numa tabela num^rica, das areas parceladas e projetadas, bem
como seus percentuais;
vm - A indicate na planta, dos proprietarios limitrofes a 4rea a ser loteada.
§ 2° - Memorial descritivo devera comer, obrigatoriamente, pelo menos:
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C.G-.C. 13.797.188/0001-92
Cidade de Nazare
Estado da BahiaI - As mas ou estradas existentes ou projetadas, que compdem o sistema viirio da
cidade e do municipio, relacionadas com o loteamento pretendido a serem respeitadas;
n - A localizaq&o aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e
comunitarios e das areas iivres de uso publico;
HI - As faixas sanitarias do terreno necessdrias ao escoamento das aguas pluviais e
as faixas nao edifica^eis;
IV - As zonas de uso predominante da drea, com indicate dos usos compativeis.
§ 1° - A licen9a expedida vigorard pelo prazo maximo de 01 (hum) ano, contado a
partir de sua expedite.
§ 2° - O projeto de loteamento deveii ser apresentado, ao org^o competente do
Poder Executive Municipal no prazo estabelecido no § 1° deste artigo, sob pena de
caducidade das diretrizes expedidas.
§ 3° - Se no prazo acima houver modifica^So do planejamento federal, estadual ou
municipal, as diretrizes serao revistas e o interessado sera cientificado para proceder as
altera<?6es necessdrias.
Art. 36° - O encaminhamento de projetos de loteamento, em que se prometa rede de
abastecimento de agua, estara condicionado a viabilidade tecnica deste servi90 para a area
parcelada, de acordo com parecer da concession&ria do servi90 publico.
Art. 37° - 0 interessado, com base na via da planta da &rea a ser loteada que Ihe foi
devolvida, apresentara a Prefeitura o projeto definitivo, contendo desenhos e memorial
descritivo dos lotes em 3 (tres) vias, acompanhado do dtulo de propriedade devidamente
registrado e averbado, certidao de 6nus,|eais e certidao negative de tributes municipais.
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I - A descri^ao sucinta do loteamento, com suas caracteristicas e a fixa<?So da zona
ou zonas de uso predominantes;
n - As condi«?5es urbanisticas do loteamento e as limita$6es que incidem sobre os
lotes e suas construQoes, alem daquelas constantes nas diretnzes fixadas;
HI - A indica9ao das dreas publicas que passarSo ao dominio do municipio no ato
de registro do loteamento;
IV - a enumeragSo dos equipamentos comunitarios e dos services publicos ou de
utilidade publica ja existentes no loteamento e adjacencias.
Art. 38° - O interessado apresentara, ainda, para concessSo do alvara:
I - A viabilidade da EMBASA, quando for o caso, ou outro responsavel pelo
abastecimento de agua, dos projetos do sistema de abastecimento de agua potavel, rede de
esgoto sanitario ou sistema de fossa coletiva;
H - Viabilidade da COELBA ou outro responsavel peia rede de energia eldtrica, dos
projetos de rede de distribuiqao de energia eletrica e ilumina9ao publica;
IH - Projeto de escoamento superficial de aguas pluviais, quando solicitado;
IV - Projeto de arboriza9&o;
V - Projetos de galerias de aguas pluviais.
Art. 39° - Para os projetos de desmembramento, o interessado apresentard d
prefeitura, acompanhado de 05 (cinco) vias da planta do imovel a ser desmembrado, do
memorial descritivo, de cbmprovante He pagamento de taxa de expediente, do titulo de
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Estado da Bahia.
propriedade devidamente registrado e averbado, de certidSo negativa de tributes municipals
incidentes sobre o imovel, bem como do projeto assinado pelo proprietario ou representante
legal e por profissional habilitado e registrado no CREA,
§ 1° - As plantas deveriio corner pelo menos:
I - Indicate das vias existentes e dos loteamentos que circundam imediatamente o
imovel;

s

I

II- a indicate do tipo de uso predominante no local;
HI - A indicate da divislo de lotes pretendida na 4rea, as respectivas medidas e
areas, bem como a onentacao geografica;
§ 2° - O memorial descritivo contera, pelo menos, describes, dimensdes, 4reas e
confrontapdes antes e depois do desmembramento.
Art. 40° - Aplica-se ao desmembramento, no que couber, as disposi^des
urbanisticas exigidas para loteamento.
Art. 41° - 0 desdobro de lote, em qualquer zona de uso, so sera permitido quando,
em cada um dos lotes resultantes edificados ou nao, sejam atendidas plenamente todas as
caracteristicas de dimensionamento do lote, recuo, indices de ocupagao e de
aproveitamento, previstos nesta lei.
Art. 42° - Satisfeitos os requisitos anteriores e estando o projeto e m condi$5es de
ser aprovado, a Prefeitura o aprovara mediante a aposupao de carimbo nas plantas
respectivas, bem como nos memorials descritivos, devidamente assinados pelo fimeionario
responsavel pelo orgSo competente, a fim de que o interessado execute sem qualquer onus
para a Prefeitura, as obras de infra-estruturas exigidas previstas no artigo 20 desta Lei.
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Cidade de Nazare
Estado da Bahia
§ 1° - Uma vez aprovado o loteamento, o requerente devera apresentar um jogo
completo de pe^as graficas em material copiativo;
§ 2° - 0 interessado fecilitara a fiscaliza$ao da Prefeitura durante a execu$ao das
obras da infra-estrutura.
Art. 43° - Concluidas as obras de infra-estrutura, o interessado comunicari tal fato
a Prefeitura para que esta, apos a constata9ao da conclusao das obras, as aceite e emita o
i

Termo de Verifica<$o?de ConclusSo de Obras, devidamente assinado pelo Titular do orgSo
competente, termo este que o loteador devera submeter ao Cartorio de Registro de imoveis,
)

juntamente com os demais documentos exigidos pela legislate.
Art. 44° - Na fase em que o projeto de loteamento estiver em condi$5es de ser
aprovado, devera o interessado apresentar, para aprecia<?ao e aprova^ao por parte da
Prefeitura, um cronograma de execute de obras de infra- estrutura ser& emitido apos
conclusao das respectivas obras.
§ 1° - O termo de Verifica^So de Obras de Infra-estrutura sera emitido apos
conclusao das respectivas obras.
§ 2° - A incorreta execute das obras caracterizaii irregularidade de loteamento
para fins desta lei e, no que couber, da Lei Federal n° 6766/79.
Art. 45° - Apos a aprovado do projeto e seu licenciamento, ser& fomecida ao
interessado uma copia do projeto com termo de aprovado de loteamento e respective
alvarii de licen5a, para encaminhamento ao Registro Imobilidrio.
Art. 46° - A Prefeitura tera 90 (noventa) dias para deferir ou indeferir os projetos de
loteamento ou desmembramento.

'IS
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Estado da Bahia
Paragrafo Unico - A contagem do prazo deste artigo iniciar-se-a a partir da data de
entrada do requerimento no Protocolo.
Art. 47° - Os espagos destinados a recreate, as Vias, 4s dreas destinadas a edificios
publicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo,
nao poderao ter sua destina5ao alterada pelo loteador, desde a aprova^So de loteamento,
salvo as hipoteses de caducidade da licen^a ou desistencia do loteador.
Art. 48° - Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador
devera submete-lo ao registro imobiliario no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena
de registro de caducidade da aprovado.
Art. 49° - A partir da datas de registro do loteamento, passam a pertencer ao
dominio do municipio, constituindo-se patrimonio da municipalidade as vias de circulate,
os espa$o$ de recreate e da Prefeitura os espa^os destinados a equipamentos urbanos e
comunit4rios constantes do respectivo projeto.
Paragrafo Unico - Sao Vedadas as cessoes, doa96es e permutas de quaisquer areas
constantes deste artigo, pertencentes ao dominio do Municipio, salvo por interesse social
relevante.
Art. 50° - A Prefeitura nlo concedera alvara de licen^a para construgSo, demoIi^So,
reforma ou ampliagao de edifica^oes se estas se localizarem em terrenes de loteamentos
que nSo possuam o Termo de Verifica^So de ConclusSo de obras de Infra-Estruturas e o
Ato de Aprovaqao do Loteamento.
Se^SoI
Do Sistema Viario e de Circulaeao

T-.’-W
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Art. 51° - A abertura de qualquer via ou logradouro publico deveri obedecer as
normas desta lei e dependera da aprova^ao previa da Prefeitura.
Art. 52° - O sistema viario de Nazar6 e constituido pela infra-estrutura fisica das
vias e logradouros que compoem a malha por onde circulam os veiculos para o
deslocamento de pessoas e bens na area urbana;
Art. 53° -I O sistema de circulate e o conjunto de elementos voltados para a
operate do sistema viario, compreendendo os equipamentos de sinaliza^ao, fiscaliza^ao e

u>

controle do trafego;
Art. 54° - 0 Municipio promovera a consolidate e implantato do sistema viario
principal composto por:
a) Vias arteriais;
b) Vias secundarias;
c) Viaslocais;
d) Vias especiais.
§ 1° - Constituent vias arteriais as vias que compdem a principal malha de ligato
entre setores da cidade de Nazare, quais sejam:
I-Viasexistentes;
H - As Vias Projetadas, que deverao ter secao transversal de no minimo 17 m
(dezessete metros):
§ 2° - Constituent vias secunddrias as vias que organizam a circulate e o
parcelamento de solo de um setor, servindo tambem de apoio ao sistema de vias arteriais;
devem ter set© transversal de 12 m (doze metros);
• '•:£
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§ 3° - Constituem vias iocais, as vias de acesso aos lotes, ou seja, a grande maioria
das vias publicas existentes, sua se9ao transversal deve ter no minimo 10 m (dez metros).
§ 4° - Constituem vias especiais, as vias Iocais e/ ou de circulate restrita dos
loteamentos de interesse social subsidiados e implantados pelo Poder Publico, cujos lotes
sejam doados ou cedidos a pre?o simbolico, para atender a demanda por habita^So das
popula9oes de baixa renda. Sua se9ao transversal minima e de 6,00m (seis metros).
t

Art. 55° - O Municipio promoveri a implanta9ao de ciclovias em mas e avenidas
existentes, com a altera9ao das se9oes transversals, e tambem na vias projetadas.
A—. >

TlTULO V
- DAS INFRACOES E PENALIDADES
Art. 56° - A infra^o a qualquer dispositive constante desde Titulo acarreta, sem
prejuizo das medidas de natureza civil e criminal previstas na Lei Federal n°. 6.766/79, a
aplica^o das seguintes san9des: multa, embargo, e cassa9So da licen9a para parcelar.
Art. 57° - Consideram-se infraqSes especificas as disposi9des deste titulo com
aplicapoes das sanpoes correspondente:
•v

I - Iniciar a execute de qualquer obra de parcelamento de solo sem projeto
aprovado, ou em desacordo com as disposi9oes da legisla9ao e normas federais e estaduais,
bem como prosseguir com as obras depois de esgotados os prazos fixados.
San9ao: embargo das obras, licenciamento do projeto e multa de 300
(trezentas) UFM a 500 (quinhentas) UFM por hectare;
n - Inobservar o projeto aprovado.
San9ao: embargo das obras e multa de 200 (duzentas) UFM a 400
(quatrocentas) UFM por hectare.

5 "
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in - Faltar com as precau$5es necessarias a seguran^a de pessoas ou propriedades
ou de qualquer forma danificar ou acarretar prejuizo a logradouros, em razao da execute
das obras.
San^ao: multa de 100 (cem) UFM a 200 (duzentas) UFM;
IV - Aterrar, estreitar, destmir ou desviar curso d’agua sem autoriza^ao do poder
publico, bem como executar estas obras em desacordo com o projeto licenciado.
Sanq&o: embargo das obras e multa de 200 (duzentas) UFM a 400
(quatrocentasJUFM;
V - Desrespeitar embargos, intimates ou prazos emanados das autoridades
competentes.
San$ao: multa de 300 (trezentas) UFM a 500 (quinhentas) UFM;
VI - Anunciar por qualquer meio a venda, promessa ou cessSo de direitos relativos
a imoveis, com pagamento de forma parcelada ou nao, sem que haja projeto licenciado ou
apds o tdrmino de prazos concedidos.
San9ao: apreensao do material, equipamentos ou maquinas utilizadas na
publicidade e multa de 100 (cem) UFM a 800 (oitocentas) UFM
Paragrafo Unico - Nas reincidencias, a multa sera aplicada em dobro
sucessivamente, ate o atendimento da exigencia constante do Auto de Embargo.
TITULO VI
DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 58° - todas as funedes referentes a aplica$5o das dispo$i95es desta Lei ser&o
exercidas por orgaos da Prefeitura cujas competencias, para tanto, estiverem definidas em
leis, regulamentos e regimentos.

-i;
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Cidade de Nazare
Estado da Bahia
Art. 59° - Nos casos omissos, ser& admitida a interpreta^So analdgica das normas
contidas nesta Lei, sendo a decisao objeto de ato do Executive Municipal.
Art. 60° - O Prefeito expedira os decretos, portarias e outros atos administrativos
que se fizerem necessaries a fiel observancia das disposi<?oes desta Lei.
Art. 61° - ojs prazos previstos nesta Lei contar-se-ao por dias corridos.
Art. 62° - Esta lei entrarit em vigor na data de sua publica95o, revogadas as
disposi$6es em contrario em especial a Lei Complementar n° 04/98
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NAZARE,
em 26 DE ABRIL DE 2001.
(

Isaac Lemos Peixoto Filho
Prefeito

'
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AREA (m2)

229033,25 Compreencs a area iimitada a oesce pela Faixa de Dom/rio da 8A00I no entronczmsnto com a Rua Dep. Wilson Lopes; ao longo desta <2
depois pelafua Ruy Barbosa em dire^ao ao centre, limitando-se ao norte pela extensao dos lotes; inflate para norte acompanhando o
limite da gieia do Cemiterio, prosseguindo ate a Rua Agerson Jorge Sena; a partir desta, pela extremidade norte dos lotes nela situados,
prosseguinda pela Rua Pe. Antunes, confrontando ao none com o Alto do Cruzeiro; prosseguindo atraves da Ladelra do Alvo.
seccionando a quadra Iimitada por esta e a Rua Anterio de Brito; inclui os imdvets voltados para a Pra^a da Independenda situados na
quadra entrea Trav. Jose Rjbeiro de Freitas ate o inido da Rua Francisco Benjamin, retomando pela Pga da Independenda, englobando a
Pqa Almirantt Muniz, prosseguindo na dire^ao oeste pelos fundos dos lotes voltados para a Rua Cons. Saraiva ate a P$a Cel. Jose
Bittencourt, unde infiete em direqao a margem esquerda do Rio Jaguaripe, por onde retoma ate o ponto de partida na Faixa de Dommio
da BA00I. Indui ainda dois outros segmentos situados a margem direita do Jaguaripe: Praqa Muniz Ferreira e imoveis com testadas
voltadas paraa mesma, limitando-se ao sul pela Rua dos Artistas e a leste pela P$a Nilo Caruso; e o conjunto fonmado pelo Solar dos
Sampaio o Msrcado Municipal, a Pqa. Artur Sampaio.

ESP I

49830,30 Area correspsndente a atual Ceramica Naisa e o Rio Hotel Jaguaripe, Iimitada a none pelo Rio Jaguaripe. ao sul pdas Ruas Mangalo Joao
Scarante e/Anerico Crusoe; a leste pelo limite da propriedade da Ceramica Naisa; a oeste pelo Mercado Municipal.

ESP__2
ESP 3

7494,03 Area da atiialfeira livre a ser removida, circundada pelas Av. Viriato Bittencoun. Rua Eng. Walter Bittencourt e P^a. Arthur Sampaio.
45973,82 Aextremidafe oeste tern tnicio na P^a Cel. Jose Bittencourt, iimiiando pelos fundos de lotes voltados para a Av. jose Marceliho, contbrna
exduindo al^a Aimirante Muniz, prossegue pela Rua Prof. Francisco Benjamin ate a Rua Americo Farias, contoma induindo a
propriedade tia Oldesa pela Rua Edvaldo Teles ate a P^a Joao Durval Carneiro e prossegue paralelo ao Rio Jaguaripe ate o final do
armament©, aas imedia9oes do riacho do Cuche, no extreme leste; retorna pela margem esquerda do Rio Jaguaripe ate ao ponto iniefal,
na Pqa Cd. jsse Bittencourt.

ESP 4
ESP 5

56664,44 Correspondea area de extra^ao mineral (pedreira) Iimitada a oeste pelo acessoa BA0O! e a leste peia arual lihha de cone da jazida.

Fd25M

86046,99

6350 10 Correspondea area onde sera implantada a nova Feira, entre ojacare (Rua Leandro Santana) e a Via de Ugaqabentre os dois ramos da
BA001._________ ________________________________________________________________
’ __________________
Faixa de Decanio de 25m a partir do eixo para cada lado da Via de Liga^ao entre os dois ramos da BA001, o que conecta Nazare a Bom
Despacho. nsllha de Itaparica, e o que leva a Valen9a.

FdSOM

522133,40 Faixa de Dominio de 50m a partir do eixo para cada iado, do ramo da BA001

provenience de Bom Despacho, na llha de Itapai’ica.

i
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ZONA
Centro Historico

*NEXOI - DESCRICAO DO ZONEAM0NTO
DESCRICAO

ZAC
ZE I
ZE 2
ZE 3
ZEP I

AREA (m2)
28404,81

Entre o muro da Oldesa voltado para a Rua Edvaldo Teles, a oeste, e o Riacho do Cuche. com limite norte pelo alinhamento <
Benedito Caii e ap stj) pelo Rio Jaguaripe e Zona ESP 3.
Area do Cristo de Nazare, conforme term© de aquisi^ao pela PMN.

15348,45
9033,75 Area do Terminal Rodoviario de Nazare.
23828.96 Area correspondente ao conjunto formado pelo Estadio Viriato Correia e o Colegto Estadual Luiz Vianna Rlho.
119270,39 Zona de Expansao Urbana Preferenciai, poligonal com limites entre a Faixa de Domi'nio da BA001 e principals vertices (expre:
coordenadas geogrificas - projeqao UTM, datum de Cdrrego Alegre):

ZEP 10

92963,99

(498.780; 8.559.7tS0)

(498.610; 8.559.960)

(498.450; 8.560.010)

(498.330; 8.559.970)

(498.260; 8.559.840)

(498.250; 8.559.720)

(498.340; 8.559.650)

(498.390; 8.559.660)

Poligonal com limites entre a Faixa de Domini© da Via de Liga^ao entre os dots ramos da BA001, o lirrate da propriedade do Ap

€

Oemente Caldas (ZH2), os fundos de Jotes da Rua Volta do Tanque (ZH M) e principals vertices:
(498.360; 8.558.590)

(498.310; 8.558.600)

(498.240; 8.558.500)

(498.310; 8.558.500)

(498.010; 8.556.450)

(497.960; 8.558.450)

•

(498.100; 8.550.810)

ZEP II

&

59298,22 Confrontando a sudoeste com a Faixa de Dom/nio da Via de Uga^ao entre os dois ramos da BAOOI, a leste com o.limite da Zc
Habitacional 2 (ZH2), tend© poligonal com principals vertices;

ZEP 12

8961799

(498.250; 8.558.760)

(498.420; 8.558.590)

(498.490:8.558.600)

(498.500; 8.558.780)

(498.530:8.558.860)

(498.620:8.558.880).

(498.480:8.558.970)

(498.430; 8.558.850)

(498.320:8.558.840)

Envolvida pela Zona Habitadonal 2 (ZH2), pela ZP3_I I e pela ZP!_5, sua poligonal tem como prindpais vertices:
(499.390; 8.558.710)

(499.240; 8.558.690)

(499.230; 8.558.700)

(499.320; 8.558.750)

(499.310; 8.558.800)

(499.360. 8.558.780)

(498.360; 8.558.740)

. .

I
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ZONA

ANEXOI - PESCRJCAO DO ZONEAMENTO
DESCRICAO

. «..

ZEP 2

ZEP 3

ZEP 4

ZEP 5
ZEP 6

ZEP 7

ANEXOI - PESCRTCAO DO ZONEA.MENTO
__
DESCRICAQ

I I 5676 88 Envoivida pelaZPI_2, pela ZPI I0 e pela ZHI_2, sua poligonal temcomo principals vertices:
’
'
(497.840; 8.560.210)
(497.950:8.560.180)
(497.670; 8.560.030)
(498.190; 8.560.110)
(498.140; 8.560.050)
(498.030; 8.560.200)
(498.050; 8.560.000)
(498.000;8.559.920)
(498.050; 8.560.020)
(497.890; 8.559.860)
(497.850;0.559.960)
(498.020; 8.559.810)
(497.760; 8.559.950)
90821 74 Poligonal com limites entre a Faixa de Domsnio da BA00I, envolvida pela ZP3 6 e pela ZH l 5 tom seus principals vertices err
(499.300; 8.559.610)
(499.290; 8.559.520)
(499.360:8.559.470)
(499.410:8.559.490)
(499.590; 8.559.340)
(499.600; 8.559.330)
(499.730; 8.559.570)
(499,770;8.559.750)
35 19 18 04 Envolvida pelas ZP3 I5, ZHI 3 e ZH3 2. temseus principals vert ces em:
'
(499.370; 8:557.810)
(499.760; 8.557.750)
(499.590; 8.558.220)
(500.280; 8.558.310)
(499.990; 8.558.370)
(500.120; 8.557.880)
(499.820; 8.558.170)
(499.760; 8.558.286)
(499.830; 8.558.330)
(499.670; 8.558.070)
(499.670; 8.558.180)
(499.770; 8.550.070)
(499.590:8.558.270)
|0709 75 Envolvida pela ZE 2 (Terminal Rodoviario) e pela ZH l 6, esta zona de expansao esta limitada pela Faixa de Domfnro da BA0C
_________Prof8- Carmen justino._______
■ ■____________________________ _______________________________ _____ _
62425 53 Area entre a Faixa de Domi’nio da BA00I e a Rua Dr. Jorge Dias Tavares, no trecho ate a sub-esta^ao rebaixadora da Coelba (
t
limitada a nordeste pela ZH I _6 e asudoeste pela ZH3_I, temseus principais vertices em:
(497.490; 8.558’660)
(497.590; 0.558.560)
(497.880; 0.558.890)
(497.760; 8.558.970)
53351,87 Proximaaoentroncamentoda BA00I, aZEP_7 e limitada pela Faixa de Dormnio, a zona do Centro (CH) e a ZPI _8; sua poligc
principals vertices em:
(498.470: 8.559.440)
(498.450; 8.559.420)
(498:390; 8.559.540)
(498.650: 8.559.650)
(498.690; 8.559.480)
(498.590; 8.559.400)

t
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ZONA

AREA (m2)

x-av/*.

ZEP 9

ZH3 i

ZHf 2

ANEXO I - PESCRTCAO DO ZONEAMEXTO
DESCR1£A0

(40647,05 PoligonaH confromando com as zonas ZH5

2. ZPI)I, ZH1 3, tem os principals vertices em:
(500.020; 8.559.070)
(500.010; 8.559.010)
(499.720; 8.5S9.650)
(500.350; 8.558.860)
(500.300; 8.558.810)
(500.240; 8.559.010)
(500.320; 8.558.700)
(500.210; 8.558.730)
(500.400; 8.558.730)
(500.030; 8,558.860)
(500.010; 8.558.980)
(500.220; 8.558.770)
(499.980; 8.558.850)
(499.900; 8.558.800)
(499.970; 8.558.970)
(499.800; 8.558.650)
(499.750; 8.558.770)
(499.900; 8.558.690)
(499.870; 8.558.850)
(499.720; 8.558.930)
(499.860; 8.558.800)
I 23496 3 7 Envolvida pe!a ZH i 5 e ao norte pels Faixa de Dominio da BA001. sua poSigona! tem vertices principais em:
'
~
(500.790; 8.559.710)
(500.730; 8.559.6i0)
(500.280; 8.560.100)
(500.480; 8.559.560)
(500.540; 8.559.630)
(500.510; 8.559.530)
(500.380; 8.559.630}
(500.240; 8.559.690)
(500.420; 8.559.740)
(500.320; 6.560.040) .
(500.270; 8.560.050)
(500.320; 8.559.900)
I 16569 16 ^ntre ° ft© jaguaripe e a Faixa de Dominio da BA00J, sua poligonai confronta ainda com as zonas ZP3_4, ZPI_I e ZEP_6, ter
principais vertices em;
(497.490; 8.558.660)
(497.600; 8.558330)
(497.040; 8.558.690)
(496.940; 8.558.590)
652622,45 Confronca comas zonas ZP3_8, ZP3, J 2, ZPI_2, ZP1_7, ZPI_9, ZPMOe ZEP_2, tend© come limite sudeste a Faixa de Dor
BAQOI; compreende as areas conhecidas com© Batatari e Coreia. que indui os totes voltados para as ruas Dep. JosS* Bittencoui
v

'

Marques (antiga Coreia de Gma). Alto do Progresso. Travessa Vitoria, Setede Setembro (antiga RuadaLinha), Nilo LessaMa
Gualberto, Ruado Tombo, Alto do S. Benedico, Militio Santos, prosseguindo pela Ladeira Grande para alem da Igreja Sagrado C
}e$us, antiga Zona Rural; partindo da extremidade noroeste, tem como vertices de referenda:
(495.640, 8.561.830)
(498.050, 8.559.8)0)
(498.160, 8.559.640)
(496.700, 8.560.590)

(496.670, :8;560.780)
(498.040/8.560.210)
(498.330, 8.559:620)
(496:450, 8.560.490)

(497.600,
(498.230,
(498.230.
(495.640,

8.560.340)
8.560.550)
8.559.520)
8.560.850)

Jc

i
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ZONA
ZEP 8

AREA (nr)

n

ZHI 4

ANEXC i - DESCRI5AO PO ZONEAMENTO
DESCR1CAO

313709.98 Ccnfronta com as zones ZH3 2, ZH2, ZEP 4, ZBP^S, ESP I eZPI.ll. esta limitada ao none como Rio Jaguaripe; os principx
de referenda da sua poligonal tern as seguintes coordenadas:
(500.230; 8.559.100)
(499720. 8.559.65D)
(499.450; 8.559.040)
(499.900; 8.558.800)
(499.900; 8.558.690)
(499.980; 8.558.850)
(499750; 8.558770)
(499.860; 8.558.800)
(499.800; 8.558.650)
(499720; 8.558.930)
(500.260; 8.558.660)
(499.870; 8.558.830)
(499.890; 8.558.460)
(499770; 8.558.280)
(500.240; 8.558.440)
(499710; 8.558.030)
(499.590; 8.558.270)
(499.820; 8.558.170)
(499.740; 8.558.360}
l55l2.99j£xtensao da ZHI 5, forma um estreito corredor de ocupa$ao residencial enrre as ZP3 3 e ZP3 I0, limitado a oeste pelaZPI,
pela poligonal do Penmetro Urbane; tern como principals vertices:
(501.240; 8.559.360)

(501.280; 8.559.480)

(501.040; 8.559.590)

(501.030; 8.559.540)
ZHI 5

475.157,21 Constitufda pelas ocupa$6es do Alto do Cruzeiro, Pequena Parte do Camamu e a Maior Por^ao do Apagafogo, incluindo os irr
voltados para a Rua Auguste Jose Ferreira, a Ladeira Do Alvo, Ruas Antero Brito, Jose Ribeiro de Freitas (ate a zona CH). Pedt
Maestro Pedro Rodrigues, Or. Manoel Pedro Resende (ate a Faixa De Dominio Da BA0O i). Americo Farias. Biribeira, Matinha
Apagafogo, Benedito Caia. Juvenal Tupi'namba, Travessa do Matador, Ruas da Matan^a, da Fonte, Ladeira do Alto do S. Jose, L
JFome, Trav. Pedro Tupinaniba, Rua Alto do S. Jose, Pedro Moreira, Carlos de Oliveira, Alto da Ogarra.
Confronts diretamente as zonas CH. ZP1_3, ZPf_4. ZPIJ, ZP jj, ZP3_2. ZP3_6, ZP3_7. ZP3J9, ZP3_I4. ZEP_3, ZEP_9,
E$P_4 e FDSOm; as coordenadas das poligonais dessas zonas lindeiras a ZHI^_5 definem a poligonal da mesma.

ZHI 6

97263,97 Zona que circunda o Terminal Rodoviario, entre o Rio Jaguaripe a ppste-sudeste e a ZP3 I2 nos demals fimites, send© secdoi
Faixa de Dom/nioda 8A00I, contendo ainda a ZBP_5; inclui os irrioveis e terrenes voltados paraasruas Profa. Carrnem Justin
Brasilia e Cel Santos Melhor, no trecho entre a Ponte Jonival Lucas ate a sub-esta$ao da Coelba.

ZH3 3

*•

5263, IQlDelimitada aosuTpela Rua Aurelio Miranda, a oeste pela Travessa Pedro Bandeira, e pelo Rio Jaguaripe no restante da sua poli

i
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ZONA
ZHI 3

AREA (rtf)

ZONA
ZH2

DESCRl^AO

AREA (mi)

381.881,46 Situada a margem direita do Rio Jaguaripe, a ZH2 abrange areas de ocupa^ao consolidada do Centro e dos bairros de Clement
Muritiba, descrevendo aproximadamente urn arco desde o Aprendizado Clemente Caldas ate a saida para Valeria pela BAOOI
Rio Jaguaripe, a ncr-nordeste, confronta-se com as zonas ZHM, ZH l_3, ZH3_3, CH, SSP_I, ESP_2, ZPI_5, ZPI_I6, ZEP_IC
ZEP 12; e limitada pelas ruas; Clemente Caldas, Trav. Adaraldo Nogueira, Adalardo Nogueira, Expedicionario Afctdes Andrac
Pedro Bandeira. Aurelio Miranda ate o Rio Jaguaripe, por onde prossegue exduindo a Pra$a Muniz Ferreira (ver CH) ate a Pr«
(anciga) reira. contornando-a peia Rua Eng. Walter Biftencourt; segue pelo muro da peramica Naisa, pelas ruasAmerico CrusMarcjaio Scarante, voltando-se para sul na dtre^ao do Beco do Bode; continua pela Trav. Americo Peixoto ate o fro'ero da Miltc
voltando-se para oeste ate a Rua Navarro de Brito, indo por esta ate o entroncamento com a BAOO I na saida para Va!en$a; ret
fundos dos lotes que tern testada para a Rua Navarro de Brito, contornando a ZE_3 e prosseguindo pelos fundcs de lotes volte
Rua Corego Rosa, Leandro Santana, novamente a Eng. Walter Bittencourt. fundos do Alto da Bela Vista, Rua dos Artistas, Prac
Pitanga Domini e Loteamento Paraiso ate encontrar a Faixa de Domi'nio da Viade Liga^ao entre os dels ramos da BAOO I, cruz.

%

dire^ao ao Aprendizado Clemente Caldas e retornando ao ponto inidal.
ZHI I

94436.34 Consiste naarea entre o arc© formado pelo Rio jaguaripe e a ZH2, tendoa leste a ZH3_3, e prosseguindo para o sul ate a Vol
Tanque. Partindo da margem direita do Jaguaripe, Jimita-so pelas ruas Pedro Bandeira ate a intersects© com a Expedicionario
Andrade, por esta ate a Adalardo Nogueira, convcrtendo pela Tv. Adalardo Nogueira ate a Rua Clemente Caldas, na area ate
prosseguindo por esta ate o Aprendizado Clemente Caldas, a partir do qua! passa a situar-se no lado oeste da rua (uma vez que
margem do rio neste trecho tern sua remotao recomendada para dar lugar a ZP M 7), ate o extreme sul da Volta do Tanque.
engloba os imoveis de ambos os lados da rua.

ZH3 2

109953,25 Formada basicamente pelas ocupajoes voicadas para a Rua Catiara. estende-se ao sul pelos imoveis do lado oeste da Rua Joaqu
no trecho entre as ruas Catiara e Milton Costa, e ao none pela Rua Caboto Chao.

ZPI I
ZPI 9

13731,86

Correspond© a faixa non-aedificandi de aproximadamente 30 m entre a margem esquerda do Rio Jaguaripe e a ZH3_ I.

135386,25 Area de vegetaqac significativa a ser preservada, situada ao$ fundos do Hospital Gonqalves Martins (da Santa Casa). estendend<
imediatoes do Aito de S. Benedito, no Batata. Confronta coma ZP3_I2, a ZHi_2 e Faixa de Domi’nio da BAOO I. tendo come
vertices:
(497.720; 8.559.740)
(497.020:8.559.710)
(497.610: 8.559.860)
(490.150; 8.559.450)
(498.020: 8.559.400)
(498.230; 8.559.520)
(497.730; 0.559.380)
(497.670: 8.559.690)
(497.810; 8.559.320)

J

I
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ANEXO I - DESCRISAO PO ZONEAMENTO

'I

ZONA

zpi

10

descri^o
AREA (n^)
217409.92 Area cfe encosta com alguma vegeta^a© relevante. preserve o enromo do Ako do Crisco de Nazare (ZE I). confrontando-se <
ZHI_2. ZEP_2. ZP3_I2. ZP3_8. terncomoprincipals ve-tices:

ZPI II

(497.730; 8.560.640)

(A97.Q&Q-, 8.560.580)

(497.930; 8.560.450)

(497.990; 8.560.460)

(498.060; 8.560.580)

(498.120: 8.560.670)

(498.230: 8.560.700)

(498.240; 8.560.550)

(498.040; 8.560.210)

(497.840; 8.560.210)

(497.670; 8.560.030)

(497.590: 8.560.120)

(497.650; 8.560.310)

(497.600; 8.560.340)

182017,87 Zona que abrange parte do manguezal a {usance do centra urbano a margem direita do Rio Jaguaripe, no Bairro da Muriciba. lir
margem esquerda do Riacbo, pela ZEP_8 e peto ZH l_3, tendo como vertices prindpais:
(500.230; 8.559.100)

(500.020; 8.559.070)

(500.010: 0.559.010)

(500.240; 8.559.010)

(500.350; 8.558.860)

(500.300; 8.558.010)

(500.400: 8.558.730)

(500.320; 8.558.700)

(500.410: 8.558.730)

£

(500.990; 8.559.090)
ZPI 12

150100.66 Continua^ao do mangueza! a {usance do centro urbano a margem direita do Rio Jaguaripe. no Bairro da Muritiba, limltada pela
direita do Riacho . pela ZEP__! 3 e por trecho da poligona! do Perimetro Urbano. tendo como vertices prindpais:

ZPI 13

(500.510; 8.558:690)
. (501.070:8.559*070)

(500.860; 8.558.620)
(501.240; 8.559.060)

(501.540; 8.558.980)

(501.680; 0.559.100)

(501.050:8.558.680)
(501.270:8.558.990)

56803.21 Area de manguezal a {usance do cencro urbano a margem esquerda do Rio jaguaripe, no Bairro do Apagafego, induindo a faixa
prote^ao de 10 m para cada lado do eixo do Riacho Seco, limicada pelas ZP3^2, ZP3_3, ZP3_9 e ZPI _4, cendo como vertices

ZPI 14

(500.580; 0.559.200)

(500.800; 8.559.340)

(501.080; 8.559.240)

(501.160; 0.558.340)

(500.880: 8.559.330)

100874.22 Area de vegeta?ao significaciva a moncance do ccncro urbano a margem direica do Rio Jaguaripe. induindo a ilha fluvial da Volta c
limitada pelas ZP3 13. ZH IJ e pela poligona! do Perimetro Urbano. condo como vertices prindpais:
(496.840; 8.558.570)

(497.250; 8.550.140)

(497.250: 8.558.320)

i
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ANEXO t • DESCRI^AO DO ZONEAMENTO

\

’\

DENOMINA^AO da ZONA DE USO
.:■>

Comercial da Ara Central
-Area Central -Centro Histdito (* )
Comercial Co^redof Viirfo
Comercial Centro de Bairro
Mabitacional
Habitacional -2
i
Habitacional -3 n ::
? Preservagao Permanente -I
Preservagao Permanence -2
Uso Sustentivel
Interesse Paisagfstico e Ambientaf
Especial para o Ordenamento Urbano

Densidade
Demogr&fica
(Hab./Ha)
. 200
(*)

250

250
150
ISO

150
0
0
10
20

50

fndke de
Area
Gabarito
Indice de
Indice de
Permeabilidad Ocupa^ao Aproveitament Minim Maximo
o
a
e
(m2) (pavimento)
(m2)
(%)
(%)
2
200
I
50
70
2
(*)
(*)
(*)
C)
3
250
2
70
50
2
I
125
50
50
3
l
150
50
50
3
250
50
I
50
2
125
50
50
0
0
0
100
0
0
0
100
I
0.1
5000
4
90
I
2500
0.1
5
90
2
0.2
500
30
80

( * ) As edifica96es que vierem a ser constniidas, reformadas, ou adaptadas, locaiizadas nesta Zona Comercial - (ZC AC/ CH ), deverao
manter o padrao original, a mesma.tipok>gia urbanistica e arquitetonica para sua implanta^ao no lote, mantendo as caracteristicas do local.

(
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QUADRO I: USO E OCUPA^AO DO SOLO FOR ZONAS E PARAMEYROS URBANSS flCOS

4

i

m

§L

Prefeltura
Municipal de Nazare
C.G.C. 13.797.188/0001-92
Estado da Bahia

!

QUADRO 2

f-

OCUPA^AO DO SOLO POR ATIVIDADES ADEQUADAS

\
!
r-

1

f
[
r

i

1

?

I

5
5
»

l

Zonas de Uso

Uso ou Atividade Adequada

ZH I
ZH 2
ZH 3
ZAC
ZAC-CH
ZC-CB

RI.R2,R3,C4,E2.E3
RI,R2,R3tC4,E2,E3

ZC-CV
ZP \
ZP2
ZP 3
ZP4
ZE

Ri^c^Ei^ea
Rl ,R3»C 1 ,S I ,E I (E2»E3,E4,S I
Rl,R2,K3,Cl,Sl,El,E2,E3,E4,Sl,C2,C4
RI,R2,R3
Rl fR2,R3,E3,E4,E5,C I ,C2,C3,C4,E2,S I ,S2
NENHUM USO SOMENTE PRESERVA^AO
NENHUM USO SOMENTE PRESERVAgAO
Rl E USO DE PROTEgAO AMBIENTAL
Rl E USO DE PROTEgAO AMBIENTAL
DETALHADO POR PROJETO
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