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LEI Nº 060/2005, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005
Aprova o Plano Diretor de
Barra e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA, ESTADO DA BAHIA, aprovou, e eu,
Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Diretor Urbano, instrumento
normativo da política de desenvolvimento urbano municipal.
Parágrafo único. Integram esta Lei os seguintes Anexos, que dela fazem
parte como se totalmente transcritos:
I – Anexo I – Mapas;
II – Anexo II – Diretrizes e Parâmetros de Ocupação e Uso das Áreas
Urbanas;
III – Anexo III - Características Físicas e Funcionais das Vias Urbanas;
IV - Anexo IV – Programas e Projetos;
V - Anexo V – Diretrizes e Parâmetros para Implantação de Loteamentos; e
VI - Anexo VI – Diretrizes e Parâmetros para a Implantação de
Condomínios.
Art. 2º As diretrizes, programas e projetos do Plano Diretor são orientados
pelos princípios e diretrizes gerais da política urbana, e também por
princípios específicos da realidade de Barra.
CAPÍTULO II
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
Art. 3º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da Cidade expressas nesta Lei,
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto a:
I - inclusão e justiça social,
II – qualidade de vida;e
III - desenvolvimento de atividades econômicas.
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Parágrafo único. A função social, exercida em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos e também do equilíbrio ambiental,
orienta as normas de ordenação e controle do uso do solo, para:
I- evitar inadequações e a ociosidade na utilização dos imóveis e da infraestrutura e dos serviços urbanos; e
II-

proteger o patrimônio ambiental e cultural.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR
Art. 4º O Plano Diretor tem como objetivos:
I-

a equidade social na distribuição espacial da infra-estrutura;

II a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de
urbanização;
III -

a valoração da propriedade urbana conforme interesses coletivos;

IV - a correção das distorções de valoração do solo urbano mediante
tributação adequada;
Vo acesso à terra legalizada e à moradia de boa qualidade extensivo a
toda a população;
VI - a adequação do direito de construir às normas urbanísticas,
ambientais e aos interesses sociais;
VII - a utilização dos recursos naturais disponíveis, bem como a proteção
preservação e a recuperação do meio ambiente;
VIII - a proteção e valorização do patrimônio
arquitetônico, artístico, paisagístico e arqueológico;

cultural,

histórico,

IX - o aproveitamento e utilização da propriedade privada compatíveis
com a segurança e a saúde dos usuários e vizinhos; e
Xa utilização compulsória e tributação progressiva para os imóveis
subutilizados ou inutilizados.
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CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Art. 5.º São diretrizes estratégicas do Plano Diretor:
I-

o Desenvolvimento Econômico;

II -

o Desenvolvimento Social;

III -

a Qualificação Ambiental;

IV -

a Estruturação Urbana; e

V-

a Melhoria da Gestão Pública.

Seção I
Desenvolvimento Econômico
Art. 6º O estabelecimento de diretrizes para o desenvolvimento econômico
tem os seguintes objetivos:
I-

estimular o florescimento de pluralidade econômica;

II - incentivar o desenvolvimento de uma economia solidária, promovendo
articulações entre fornecedores, produtores e consumidores locais;
III - incentivar a produção de insumos para atender à demanda local; e
IV - apoiar o desenvolvimento e atuação das cooperativas e organizações
sem finalidade econômica.
Art 7º São diretrizes gerais para o desenvolvimento econômico:
I - quanto à agricultura:
a) o incentivo ao desenvolvimento da agricultura familiar orgânica;
b) a realização de cursos técnicos agrícolas, administrativos, de turismo e
hospitalidade; e
c) o fomento às atividades agropecuárias, com adoção de procedimentos
que minimizem a degradação ambiental.
II -

quanto ao turismo:

a) a inserção do Município de Barra no Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Turismo na Região Oeste;
b) o incentivo ao turismo flúvio-ecológico e de descanso e promoção de
estudos de viabilidade de atração de investimentos para implantação de
clínicas de recuperação; e
c) o fomento à navegação comercial e de lazer, associando essas
atividades a ações de educação ambiental.
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III - quanto à produção industrial: a atração de investimentos para
implantação de fábricas e de cooperativas com empresas da área que
atuem com responsabilidade social.
Art. 8º São diretrizes específicas para o desenvolvimento econômico:
I - quanto à gestão ambiental da agricultura regional:
a) o estímulo à implantação de empreendimentos agroindustriais;
b) a instituição de selo de qualidade para produtores que adotem
processos produtivos ambientalmente corretos e que desenvolvam
ações de responsabilidade social;
c) o monitoramento e fiscalização do desmatamento;
d) o reflorestamento e conservação das nascentes e matas ciliares das
áreas de brejos e das margens dos rios e riachos do Município; e
e) fomento e fiscalização da atividade pesqueira para evitar a pesca
predatória, especialmente com o uso de bombas.
II -

quanto à gestão ambiental do turismo regional:

a) a conservação e implementação da área de lazer nas margens do Rio
Grande;
b) a divulgação de potencialidades turísticas regionais integrada com os
Municípios vizinhos – Ibotirama, Morporá, Gentil do Ouro e Xique -Xique
com vistas a utilizar as reservas naturais de forma ambientalmente
adequada, especialmente das APA’s das Dunas e Veredas do São
Francisco e da Lagoa de Itaparica; e
c) o treinamento de mão-de-obra para guia turístico, incluindo a informação
sobre os ecossistemas e práticas conservacionistas.
Seção II
Desenvolvimento Social
Art. 9º São diretrizes gerais do desenvolvimento social:
I-

quanto à assistência social:

a) o desenvolvimento da Política Municipal de Assistência Social com base
na realidade social do Município, preconizando a inclusão e promoção
social do indivíduo;
b) a qualificação da oferta dos serviços sociais com vistas a melhoria dos
índices de desenvolvimento social do Município;
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c) a racionalização das ações desenvolvidas através da articulação e
integração das diferentes iniciativas visando à otimização dos resultados
e redução de custos; e
d) a integração de idosos e portadores de necessidades especiais à vida
comunitária.
II -

quanto à saúde:

a) a melhoria do nível de saúde da população através da redução dos
coeficientes de incidência das doenças endêmicas;
b) a universalização do atendimento, com a implantação de programas
específicos e de construção e implantação de unidades de atendimento
nos bairros, Distritos, Brejos da Barra, Baixões e Beira do Rio;
c) a ampliação da oferta de saneamento básico, e promoção de melhorias
habitacionais nos bairros periféricos, Brejos, Baixões e Beira do Rio.
d) a redução das carências nutricionais da população, em articulação com
a Pastoral da Criança e Secretaria de Assistência Social;
e) a redução da incidência de doenças transmissíveis sexualmente - DST e
de gravidez na adolescência, através de programas de distribuição de
contraceptivos e campanhas educativas;
f) a qualificação do atendimento hospitalar através da adoção de medidas
para:
1.

redução de tempo de espera para o atendimento;

2.

treinamento e capacitação de servidores; e

3.

melhoria das condições operacionais do Hospital; e

g) a oferta de tratamento não manicomial para os deficientes mentais.
III -

quanto à educação:

a) o resgate da qualidade da educação pública municipal, através da
adoção de modelo pedagógico atual e condizente com a realidade
municipal;
b) a atração de unidades de ensino superior de universidades públicas e
privadas;
c) a redução do índice de analfabetismo entre a população adulta;
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d) a melhoria do padrão nutricional dos estudantes da rede pública através
do cardápio balanceado da merenda escolar, adequado aos hábitos
alimentares locais;
e) o estímulo ao interesse da população estudantil para a história e cultura
locais e regionais;
f) o incentivo à prática de gestão democrática nas escolas através da
eleição direta de diretores e maior integração entre a comunidade e a
escola; e
g) a redução do envolvimento da população infanto-juvenil com o uso de
drogas, através do incentivo e apoio à organização de eventos
esportivos.
IV -

quanto ao esporte e lazer:

a) a criação de espaços de lazer para as diversas faixas etárias, com
especial atenção à população idosa;
b) a integração com os Municípios da região, através da criação de
torneios, jogos olímpicos, campeonatos intermunicipais e regionais;
c) a integração da população portadora de necessidades especiais,
através da realização de campeonatos esportivos especiais; e
d) a criação de espaços agradáveis de convivência, com o tratamento
paisagístico e criação de praças e jardins, em especial na periferia da
Cidade.
Seção III
Qualificação ambiental
Art. 10. O estabelecimento de diretrizes para a qualificação ambiental tem
os seguintes objetivos:
I - preservar os recursos ambientais, em especial, os ecossistemas
representativos;
II - proibir o reflorestamento com eucalipto ou espécies não nativas,
exceto em áreas já degradadas, mediante estudo específico, a critério do
Conselho Municipal do Meio Ambiente;
III - proibir a queima da vegetação de cerrado e caatinga, para efeito de
produção de carvão;
IV - orientar o processo de ocupação do solo, de forma a compatibilizá-la
com a capacidade de suporte dos recursos ambientais, considerando o
Mapa 01 – Qualidade Ambiental, integrante do Anexo I, desta Lei;
V - melhorar a qualidade do ambiente urbano;
VI - estimular o desenvolvimento de atividades econômicas em condições
ambientalmente adequadas;
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VII - disciplinar os usos com potencial de degradação ambiental,
considerando as restrições indicadas no Mapa 01 – Qualidade Ambiental,
integrante do Anexo I, desta Lei; e
VIII - garantir o manejo adequado dos resíduos sólidos e efluentes líquidos
produzido pelas diversas atividades humanas.
Art. 11. São diretrizes para a qualificação ambiental:
I - quanto à pesquisa: o estímulo à pesquisa sobre os ecossistemas
presentes nas áreas através de convênios com universidades e seus
núcleos de pós-graduação, com vistas, inclusive, ao aproveitamento
econômico;
II - quanto à educação ambiental: a implementação do programa de
educação ambiental no âmbito da educação formal e da educação social;
III - quanto ao zoneamento ambiental: a identificação de locais apropriados
para a exploração ordenada e ambientalmente sustentável de materiais de
empréstimo, para uso nas obras civis das zonas urbanas, estradas e
demais obras de arte a serem construídas no Município e ordenamento de
exploração de argila, areias e cascalhos;
IV - quanto ao saneamento básico e controle da qualidade ambiental nas
áreas urbanas:
a) em relação à distribuição de água:
1.

a melhoria do abastecimento público, em especial, nos Distritos;

2. a substituição das tubulações antigas do sistema de abastecimento de
água.
b) em relação ao sistema de drenagem de águas pluviais: melhorias do
sistema, mediante a implementação de rede de drenagem, separado da
rede de esgoto;
c) em relação ao esgotamento sanitário:
1. a implantação de sistema de esgotamento sanitário para atendimento a
toda a população da sede, incluindo tratamento e disposição
ambientalmente adequados,
2. a despoluição das lagoas do Junco, Saquinho e Saco Grande;
3. a adoção de melhorias sanitárias (banheiros, privadas com fossas
sépticas, sumidouros, pias, tanques de lavar roupas e reservatórios);
4. o monitoramento dos lançamentos de efluentes industriais nos corpos
d’água; e
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•
5. o aterramento e macro-drenagem para retirar a água das lagoas
Saco Grande e Saquinho e manutenção de espelho d´água no Junco.
V - quanto à disposição de resíduos sólidos:
a coleta seletiva e aproveitamentos através da reutilização, reciclagem,
compostagem e disposição adequada dos resíduos sólidos coletados;
a construção de aterro sanitário para destino final dos resíduos.
VI - quanto aos recursos hídricos:
a) a recuperação, valorização e aproveitamento dos recursos hídricos;
b) a recomposição das matas ciliares;
c) o desassoreamento dos rios São Francisco e Grande;
d) o saneamento dos rios São Francisco e Grande, evitando o despejo de
efluentes líquidos sem tratamento;
e) a proteção das margens dos Rios São Francisco e Grande e valorização
da orla, em especial para a região do cais, incluindo a qualificação e
desenvolvimento de ações para recuperação ambiental das suas
margens; e
f) a fiscalização e monitoramento do uso de agrotóxicos e defensivos
agrícolas, especialmente nas atividades agrícolas desenvolvidas nas
margens dos rios.
VII - qualificação urbanística e paisagística:
a) a recuperação de áreas verdes e das áreas degradadas por mineração;
b) a qualificação paisagística das entradas da Cidade;
c) a qualificação urbanística e paisagística das lagoas do Junco, do Saco
Grande e Saquinho;
d) a qualificação urbanística e paisagística das praças situadas nas áreas
periféricas, dotando-as de iluminação pública, mobiliário urbano e
tratamento paisagístico com árvores que proporcionem sombra;
e) a recuperação ambiental das ilhas fluviais;
f) a estruturação dos campos de futebol, dotando-os dos necessários
equipamentos e instalações;
g) a ampliação da rede de iluminação pública, principalmente nos Bairros
da Pecuária, Santa Clara, São Jorge, Bairro Vermelho e São Francisco;
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h) fiscalização dos desmatamentos e outras ações que promovam ou
venham promover a degradação ambiental.
VIII - quanto à proteção da cidade contra as cheias:
a) a ampliação do dique de proteção nos bairros Pecuária, Santa Clara e
São Francisco (Vila dos pescadores), indicada no Mapa 05 – Projetos de
Interesse Geral, integrante do Anexo I, desta Lei;
b) a relocação da ocupação do Bairro São Francisco(Vila dos Pescadores)
para área lindeira;
c) a construção de cais ou dique de proteção em Santa Clara e em nova
área para onde forem relocadas as famílias residentes no Bairro São
Francisco (Vila dos Pescadores), indicada nos Mapas 05 - Projetos de
Interesse Geral e Mapa 07 – Modelagem Espacial, integrante do Anexo
I, desta Lei.
IX - quanto à proteção do patrimônio cultural:
a) a implementação de medidas de valorização do patrimônio cultural;
b) a manutenção do patrimônio, especialmente do conjunto urbanístico da
área do Centro;
c) a identificação, produção de material e divulgação da história do
Município e de seu patrimônio;
d) o tombamento do patrimônio arquitetônico e paisagístico de Barra e
Ibiraba.
Art. 12. Ficam adotadas pelo Município, como diretrizes para a qualificação
ambiental, as normas de manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APA)
de Dunas e Veredas do Rio São Francisco e de Itaparica.
Parágrafo único. O Município atuará em apoio da gestão das APA’s de
que trata este artigo, mediante:
I-

a realização de programas escolares de visitação controlada;

II - a divulgação das características específicas das APA’s nas escolas e
através de instituições ou entidades da sociedade civil, inclusive por meio
da rádio comunitária;
III - a participação no sistema de gestão participativa das APA.
Seção IV
Estruturação Urbana
Art. 13. O estabelecimento de diretrizes para a estruturação urbana tem os
seguintes objetivos:
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Idisciplinar o uso e orientar o processo de ocupação do solo a fim de
torná-lo mais econômico e mais adequado à disponibilidade de infraestrutura e às características geoambientais;
II promover a integração sócio-urbanística das áreas da Cidade,
priorizando aquelas ocupadas pela população de baixa renda;
III proteger integralmente a cidade da Barra e as localidades de Igarité
e Ibiraba contra as cheias dos rios;
IV -

qualificar os espaços e logradouros públicos;

Vinduzir a ocupação dos vazios urbanos e imóveis urbanos
subutilizados ou sem utilização situados na área consolidada e nas áreas
consideradas prioritárias para ocupação;
VI - estruturar a Cidade para melhor atender às suas funções sociais e
ao bem-estar dos habitantes;
VII - dotar a Cidade de uma estrutura urbana capaz de responder
adequadamente às suas potencialidades econômicas, com prioridade para
a fruticultura, produção artesanal;
VIII - proteger e valorizar o patrimônio ambiental e cultural; e
IX - valorizar os espaços e manifestações representativos da cultura
local.
Art. 14. São diretrizes gerais de estruturação urbana:
I - a manutenção do padrão concentrado de ocupação típico da cidade de
Barra;
II - o incentivo e indução à ocupação de áreas vazias ou subtilizadas
indicadas no Mapa 03 – Áreas Especiais e Ambiências Significativas,
mediante aplicação do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
e priorizando-as para a implantação de equipamento de interesse coletivo e
para programas habitacionais de interesse social;
III - a proteção de áreas que apresentem elementos de paisagem
significativos, de valor ambiental ou cultural;
IV - a criação, manutenção e recuperação de praças, espaços verdes,
áreas de lazer e vias, prioritariamente nas Zonas Especiais de Interesse
Social com previsão de arborização e colocação de mobiliário urbano,
indicada no Mapa 07 – Modelagem Espacial, integrante do Anexo I, desta
Lei;
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V - a proteção ao pedestre, manejo do tráfego e do sistema de circulação;
VI - o estímulo à implantação de programas e projetos habitacionais de
interesse social, prioritariamente nas Zonas Especiais de Interesse Social
indicadas no Mapa 03 – Áreas Especiais e Ambiências Significativas,
reduzindo os custos de urbanização e da moradia, resguardando a
qualidade, o conforto, a estética do ambiente e as condições de
funcionamento das redes de serviços;
VII - a regularização fundiária dos imóveis, prioritariamente nas Zonas
Especiais de Interesse Social;
VIII - a implantação das vias estruturantes, indicada nos Mapas 04 –
Sistema Viário Proposto e Mapa 07 – Modelagem Espacial, integrante do
Anexo I, desta Lei;
IX - o desestímulo a ocupação e realização de obras de drenagem nas
áreas dos bairros passíveis de alagamento; e
X - a implementação de medidas de valorização dos bens culturais.
Art. 15. São diretrizes específicas de estruturação urbana:
I-

para o Município:

a) a integração da cidade de Barra com a região, pela melhoria do serviço
de balsa, em curto prazo, e da construção da ponte, em longo prazo,
estabelecida no Mapa 05 – Projetos de Interesse Geral, integrante do
Anexo I, desta Lei;
b) a integração da Cidade com as ilhas fluviais do São Francisco;
c) a melhoria dos acessos viários aos Distritos e povoados; e
d) a proteção da cidade de Barra e das localidades de Igarité e Ibiraba
contra as cheias dos rios;
II -

para a Cidade de Barra:

a) a estruturação e integração dos bairros;
b) a estruturação interna dos bairros;
c) o estímulo à ocupação dos vazios urbanos existentes, priorizando as
áreas de melhor estrutura, as áreas de cotas mais elevadas, já
parceladas;
d) a exigência de infra-estrutura básica nos loteamentos urbanos;
e) a qualificação urbanística, paisagística e ambiental dos bairros com
prioridade para os mais carentes e situados na periferia da Cidade, em
especial Santa Clara, Pecuária e São Francisco (Vila dos Pescadores),
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estabelecida no Mapa 06 – Projetos de Interesse Local, integrante do
Anexo I, desta Lei;
f) a proibição de novas ocupações nas áreas das lagoas urbanas do
Junco, do Saco Grande e Saquinho;
g) a proibição de ocupações ao longo do cais, que impeçam a visibilidade
do rio; e
h) qualificar os espaços e logradouros públicos.
III -

para Igarité:

a) a construção do dique de proteção contra as cheias;
b) a pavimentação das vias e implantação de sistemas de drenagem e
esgotamento sanitário;
c) a definição da área para implantação do Distrito Industrial de Igarité
indicada no Mapa 05 – Projetos de Interesse Geral, integrante do Anexo
I, desta Lei; e
d) a definição de área para implantação do novo aeroporto indicada no
Mapa 05 – Projetos de Interesse Geral, integrante do Anexo I, desta Lei;
IV -

para Ibiraba, Brejos e Baixões:

a) a melhoria do acesso a cada localidade, inclusive para o porto fluvial
onde aportam as embarcações que fazem o trajeto Ibiraba - XiqueXique;
b) a implantação de Cartório em Ibiraba;
c) a construção de ponte de acesso para veículo sobre o córrego existente,
indicada no Mapa 05 – Projetos de Interesse Geral, integrante do Anexo
I, desta Lei; e
d) a recuperação ambiental e urbanística do Distrito de Ibiraba, com
restauração do seu patrimônio construído, indicada no Mapa 05 –
Projetos de Interesse Geral, integrante do Anexo I, desta Lei.
V-

Para as Áreas Especiais – AE da Cidade da Barra:

a) Áreas de Intensificação do Terciário, estabelecidas no Mapa 03 - Áreas
Especiais e Ambiências Significativas:
1. Área Central: disciplinamento do tráfego, regulamentação de áreas para
estacionamento, sinalização horizontal e vertical, tratamento paisagístico
dos logradouros;
2. Áreas Marginais a Vias Arteriais e Coletoras: recuo suficiente para
salvaguardar a faixa de domínio das vias arteriais, implantação de trechos
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de vias marginais ao longo das rodovias e vias arteriais projetadas,
estacionamentos para veículos, motocicletas e bicicletas; tratamento
paisagístico das vias; e
b) para as Zonas Especiais de Interesse Social, indicadas no Mapa 03 –
Áreas Especiais e Ambiências Significativas: construção e melhoria de
unidades habitacionais e urbanização das áreas precárias, flexibilidade dos
padrões urbanísticos, qualificação urbanístico-ambiental, com implantação
da infra-estrutura, serviços e equipamentos sociais, transportes,
pavimentação e arborização dos logradouros e relocação das famílias
situadas em áreas de risco ou valor ambiental; regularização fundiária dos
imóveis.
Seção V
Melhoria da Gestão Pública
Art. 16. O estabelecimento de diretrizes de gestão pública tem os seguintes
objetivos:
I - capacitar os gestores municipais, visando a melhoria da qualidade e a
universalização da oferta dos serviços públicos;
II - capacitar os gestores municipais para a viabilização da participação da
sociedade civil, para auxiliá-los na formulação e implementação de políticas
públicas;
III - articular e integrar as ações dos diversos setores da administração
com vistas a uma maior eficácia das políticas públicas e a otimização de
recursos;
IV - difundir a cultura, história e os valores locais e regionais, visando
preservar as tradições e fortalecer o civismo; e
V - fortalecer as entidades de representação popular, visando assegurar a
participação da comunidade na gestão pública, promover a integração
comunitária e fortalecer o associativismo.

CAPÍTULO V
DA MODELAGEM ESPACIAL
Seção I
Diretrizes Gerais
Art. 17. O estabelecimento de diretrizes para a modelagem espacial tem os
seguintes objetivos:
Ia ocupação e a densificação de forma compatível com a qualificação
das estruturas urbanas locais, com vistas à maior eficiência na distribuição
dos equipamentos e serviços públicos;
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II a organização, com prioridade para as atividades consideradas
estratégicas para o desenvolvimento municipal das atividades econômicas
comerciais e de serviços e dos equipamentos urbanos;
III a melhoria da mobilidade urbana e da acessibilidade em nível
regional;
IV - a qualificação da estrutura urbana nos bairros e conseqüente
melhoria das condições de moradia da população;
Va distribuição dos equipamentos comunitários, de forma a atender a
todas as regiões do Município, reduzindo a segregação socioespacial,
indicada no Mapa 05 – Projetos de Interesse Geral, integrante do Anexo I,
desta Lei; e
VI - a racionalização da aplicação dos recursos públicos, de forma a
maximizar os benefícios e minimizar os custos sociais da urbanização.
§ 1º A estruturação do espaço urbano e a articulação entre os sistemas
previstos nesta Lei serão alcançada com base:
I - nas características morfológicas e topográficas do sítio urbano, levando
em consideração os recursos naturais, o patrimônio histórico e cultural, a
infra-estrutura urbana, os eixos viários estruturadores em nível urbano e
interurbano, indicada no Mapa 01 – Qualificação Ambiental; e
II - no ordenamento do uso e regulamentação da ocupação do solo,
indicado no Mapa 02 – Zoneamento, integrante do Anexo I, desta Lei.
§ 2º Em consonância com os princípios básicos que norteiam a sua
estruturação e organização, são considerados como elementos
estruturadores do espaço urbano:
Ias diretrizes estratégicas de desenvolvimento urbano, tratadas no
Capítulo IV;
II -

a definição do perímetro urbano da Sede;

III o Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano, indicado no
Mapa 02 – Zoneamento, integrante do Anexo I, desta Lei; e
IV - o Sistema Viário, indicado no Mapa 04 – Sistema Viário Proposto,
integrante do Anexo I, desta Lei.
Seção II
Perímetro urbano
Art. 18. A delimitação do Perímetro Urbano de Barra será objeto de lei
específica.
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Seção III
Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano
Art. 19. As Zonas de Uso e Ocupação do Solo Urbano, concebidas em
função das características, do estágio de ocupação, de suas restrições
ambientais e das condições atuais de infra-estrutura, conforme Mapas 02 Zoneamento e 03 - Áreas Especiais e Ambiências Significativas, são as
seguintes:
I – Área Consolidada (AC): ocupações consolidadas, em maior parte
dotadas da infra-estrutura e serviços;
II - Área de Ocupação Prioritária (AOP): áreas destinadas a receber de
imediato novas ocupações urbanas ou mudanças tipológicas de maior
densidade construtiva, por possuir características geoambientais favoráveis
à ocupação urbana e oferecer condições apropriadas de infra-estrutura em
parcelamentos já implantados com disponibilidade de terrenos para
edificação, compreendendo:
a) a Área de Ocupação Prioritária 1 (AOP 1) – Papagaio; e
b)

a Área de Ocupação Prioritária 2 ( AOP 2) – São Jorge.

III – Área de Ocupação Secundária (AOS): áreas que embora não
apresentem restrições ambientais significativas à ocupação, demandam
custos maiores de implantação da infra-estrutura e percurso ocioso destes
investimentos no médio prazo; compreendendo apenas a Área de
Ocupação Secundária 1 – AOS 1 – Junco;
IV - Área de Ocupação Contida (AOC): áreas onde se pretende manter a
mesma densidade de ocupação, em razão de limitações de ordem físicoambiental; da vulnerabilidade em relação às cheias dos rios e das pressões
que exercem sobre os recursos naturais, compreendendo:
a)

Área de Ocupação Contida 1( AOC 1) – Santa Clara; e

b) Área de Ocupação Contida 2 ( AOC 2) – São Francisco (Vila dos
Pescadores).
V - Áreas de Incentivo à Ocupação (AIO): áreas vazias ou subutilizadas
inseridas na área urbana com melhores condições de serem ocupadas em
curto e médio prazos (AC e AOP);
VI – Áreas Especiais ( AE): áreas que, em função de peculiaridades
urbanísticas ou ambientais, serão, de acordo com o Plano Diretor, objeto de
diretrizes específicas ou destinadas a programas e projetos de qualificação
urbanística ou ambiental:
a) Áreas de Intensificação do Terciário (AIT), compreendendo:
1. Área Central;
2. Áreas Marginais a Vias Arteriais e Coletoras, indicadas no Mapa 03 –
Áreas Especiais e Ambiências Significativas, integrante do Anexo I, desta
Lei.
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b) Área de Proteção Paisagística, indicadas no Mapa 03 – Áreas Especiais
e Ambiências Significativas, especialmente a paisagem do Rio Grande e
das ilhas vislumbradas a partir do cais, em Santa Clara (Cabeça de Touro)
e São Francisco (Vila dos Pescadores);
c) Área de Parque: refere-se ao Parque das Lagoas, indicada no Mapa 03 –
Áreas Especiais e Ambiências Significativas, integrante do Anexo I, desta
Lei;
d) Zonas Especiais de Interesse Social.
§1° As áreas descritas nesta Seção são delimitadas no Mapa 02 –
Zoneamento, integrante do Anexo I, desta Lei.
§2° As demais áreas da sede não contempladas no Zoneamento serão
consideradas áreas rurais e deverão ser institucionalizadas na medida em
que o Plano Diretor seja monitorado e ajustado, na forma desta Lei.
Art. 20. Ficam aprovadas as diretrizes e parâmetros para a ocupação das
áreas descritas nesta Seção, estabelecidas no Anexo II, desta Lei.
Art. 21. As áreas sobre as quais poderão incidir os instrumentos de
desenvolvimento urbano instituídos e disciplinados pelo Estatuto da Cidade,
serão estabelecidas mediante leis específicas em acordo com as diretrizes
estabelecidas no Capítulo VIII, desta Lei.
Seção IV
Sistema Viário
Art. 22. São diretrizes específicas para a estruturação do sistema viário e
de circulação urbana:
I-

em curto prazo (2 anos):

a) a implementação dos trechos das vias obstruídas pela presença de
chácaras mediante ações de desapropriação, indicada no Mapa 04 –
Sistema Viário Proposto, integrante do Anexo I, desta Lei;
b) a implementação de placas indicativas das toponímias nas ruas e de
sinalização horizontal e vertical na cidade e na zona urbana;
c) a implantação de programa de pavimentação em 30% das ruas da
cidade hoje sem calçamento;
d) a regulamentação do serviço de balsa e qualificação urbanística e
paisagística dos pontos de apoio nas duas margens;
e) a regulamentação dos moto-táxis e dos transportes de ônibus
particulares para Ibiraba e outras localidades;
f) a regularização e arborização das calçadas;
g) a implantação de ciclovia;
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h) a previsão de estacionamentos, regulamentação das operações de
carga e descarga;
i) a hierarquização do sistema viário, indicado no Mapa 04 – Sistema
Viário Proposto, integrante do Anexo I, desta Lei.
II -

em médio prazo (5 anos):

a) a abertura de vias de integração entre as áreas da cidade em processo
de ocupação, onde se pretende estimular o adensamento urbano, dotadas
de características físicas adequadas à sua função estrutural, aos usos
futuros e à necessidade de proteger os pedestres e ciclistas, indicada no
Mapa 04 – Sistema Viário Proposto, integrante do Anexo I, desta Lei;
b) a implantação de vias marginais ao longo das rodovias nos trechos
ainda desocupados das suas bordas.
III -

em longo prazo (10 anos):

a) a consolidação dos procedimentos operacionais e de tráfego e controle
municipal total da gestão do sistema de trânsito;
b) as intervenções físicas e ações operacionais coerentes com as
perspectivas de crescimento da Cidade e de aumento da sua integração
regional, especialmente a construção da ponte sobre o Rio São Francisco
(Vila dos Pescadores);
c) as aberturas de novas vias de integração entre as áreas da cidade, para
onde se pretende orientar a sua expansão, dotadas de características
físicas adequadas à sua função estrutural, aos usos futuros e à
necessidade de proteger os pedestres e ciclistas;
d) a implantação total do sistema viário estrutural proposto.
Art. 23. Os parâmetros para as características físicas funcionais das vias
urbanas são os que constam do Anexo III – Características Físicas e
Funcionais das Vias Urbanas, desta Lei.
Art. 24. Os estacionamentos em vias públicas atenderão aos parâmetros
constantes do Anexo III – Características Físicas e Funcionais das Vias
Urbanas, desta Lei.
Art. 25. A quantidade de vagas para o estacionamento ou guarda de
veículos será calculada em função do uso e do seu porte, devendo atender,
no mínimo, ao estabelecido no Anexo III – Características Físicas e
Funcionais das Vias Urbanas, desta Lei.
Seção V
Projetos
Art.26. Os programas e projetos prioritários indicados pelo Plano Diretor
são aqueles constantes do Anexo IV – Programas e Projetos, desta Lei.
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CAPÍTULO VI
DO PARCELAMENTO DO SOLO
Seção I
Disposições gerais
Art. 27. O parcelamento do solo urbano pode ser feito por meio de
loteamento ou desmembramento.
§1° Entende-se por loteamento qualquer divisão do solo, de que resultem
novas unidades imobiliárias, implicando abertura de logradouros públicos
ou ampliação dos existentes.
§2° Entende-se por desmembramento qualquer divisão de gleba, voltada
para logradouro público, de que resultem novas unidades imobiliárias e que
não implique abertura de novos logradouros públicos ou ampliação dos
existentes.
§3° Os lotes resultantes de parcelamento só poderão ser objeto de
subdivisão mediante projeto aprovado pelo órgão municipal competente e
em acordo com as disposições desta Lei.
§4° A aprovação de parcelamentos está condicionada à obediência às
disposições da Lei Federal nº 6.766 /79 e suas modificações.
Seção II
Loteamento
Art. 28. Nos loteamentos, as áreas destinadas à implantação de circulação
viária, equipamentos urbanos e comunitários e espaços verdes e abertos de
uso público serão proporcionais à densidade de ocupação para a área em
que se situem, de acordo com as disposições do Anexo V – Diretrizes e
Parâmetros para Implantação de Loteamentos, desta Lei.
§1° Serão transferidas para o patrimônio municipal, por ocasião do registro
do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, mediante escritura
pública, sem qualquer ônus para o Município, as áreas de terreno de que
trata o caput deste artigo.
§2° A destinação das áreas para equipamentos comunitários será definida
pelo Poder Executivo com anuência do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Urbano, ouvido o Conselho Comunitário da Unidade de
Vizinhança.
§3° A localização das vias principais das áreas destinadas a equipamentos
urbanos e comunitários e dos espaços livres de uso público dos
loteamentos deverá ser aprovada pelo órgão municipal competente.
Art. 29. Quando, pelo porte do empreendimento, as áreas destinadas à
implantação de equipamentos comunitários resultarem inferiores a duas
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vezes o tamanho do lote mínimo do empreendimento, poderão
substituídas por áreas localizadas em outro local, ou por pagamento
espécie, com base no valor de mercado, ao Fundo Municipal
Desenvolvimento Urbano, com anuência do Conselho Municipal
Desenvolvimento Urbano.

ser
em
de
de

Art. 30. Todo loteamento residencial poderá destinar uma área específica
para uso de pequeno comércio de conveniência e de serviços de apoio aos
moradores.
Art. 31. Os loteantes terão como obrigação executar, à própria custa, no
prazo fixado pelo Município, as seguintes obras, de acordo com os
respectivos projetos aprovados:
I-

locação de ruas, quadras e lotes;

II -

movimentos de terra;

III -

assentamento de meios-fios;

IV -

execução de sarjetas;

V-

rede de abastecimento de água potável;

VI -

assentamento de redes de esgotos e águas pluviais;

VII -

pavimentação de todas as ruas;

VIII - muros de sustentação, quando necessários;
IX -

posteação e rede de iluminação pública;

X-

cerca de áreas escolares;

XI -

tratamento paisagístico das áreas verdes;

XII - outras obrigações constantes do Termo de Acordo e Compromisso
(TAC).
Art. 32. Os loteamentos de interesse social são os destinados ao
atendimento da habitação de interesse social, promovidos pelo poder
público ou pela iniciativa privada, de acordo com as diretrizes do Plano
Diretor.
§1º Serão aplicadas aos loteamentos de interesse social as normas de
pertinentes aos loteamentos, que não conflitarem com as especificadas
nesta Lei e as disposições sobre ocupação, definidas no Anexo V –
Diretrizes e Parâmetros para Implantação de Loteamentos, desta Lei.
§2º Serão admitidos o encascalhamento das vias e a implantação de
sistemas alternativos de esgotamento sanitário aprovados pela
concessionária de serviços.
§3º O Município, quando não couber solução alternativa, estabelecerá
parceria com o loteante e com a concessionária do serviço quando for o
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caso, para a implantação das redes de abastecimento de água, de
esgotamento sanitário.
§4º A aprovação dos loteamentos de Interesse Social deverá ter a anuência
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Seção III
Desmembramento
Art. 33. Aplica-se aos desmembramentos, no que couberem, as
disposições urbanísticas para os loteamentos.
Seção IV
Condomínios
Art. 34. As edificações em condomínio horizontal ou vertical só poderão
ocorrer em lotes regulares, resultantes de parcelamento aprovado.
Art. 35. Não será permitida a privatização de logradouros e áreas públicas
para a implantação dos condomínios.
Art. 36. A manutenção das áreas comuns de circulação, recreação e
outras, no interior de um condomínio, é de responsabilidade dos
condôminos.
§1° As vias particulares de condomínio deverão ter suas características
físicas de acordo com os padrões estabelecidos nesta Lei.
§2° A articulação com o sistema viário deverá ser aprovada pelo órgão
municipal competente.
§3° As diretrizes específicas para condomínios constam do Anexo VI –
Diretrizes e Parâmetros para Implantação de Condomínios, desta Lei.
CAPÍTULO VII
DAS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA URBANA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 37. A aplicação dos instrumentos de política urbana atenderá aos
dispositivos do Estatuto da Cidade e às diretrizes do Partido Urbanístico
constantes do Plano Diretor e desta Lei.
Art. 38. Programas de que trata este Capítulo deverão incluir, para
assegurar sua viabilidade, parcerias e ações junto aos órgãos competentes
para facilitar, quando necessário, o acesso dos proprietários atingidos pelas
medidas compulsórias a linhas de crédito e financiamentos destinadas à
transformação, recuperação ou aproveitamento dos imóveis.
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Art. 39. Lei específica definirá as condições para a implementação, dos
instrumentos disciplinados neste Capítulo, estabelecendo os respectivos
prazos dispondo sobre:
I – os imóveis sobre os quais incidirão as obrigações;
II – a aplicação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
(IPTU) progressivo no tempo;
III – a desapropriação com títulos da dívida pública;
IV – a definição dos parâmetros de aproveitamento mínimo dos imóveis; e
V – a utilização do consórcio imobiliário, como forma de viabilização
financeira do parcelamento do imóvel.
Seção II
Parcelamento, Utilização e Edificação Compulsórios
Art. 40. São compreendidos como subutilizados para fins de parcelamento,
utilização e edificação compulsórios, os imóveis que se encontrem nas
seguintes situações, visando a otimização da infra-estrutura urbana
existente:
I - terrenos, lotes vazios ou lotes situados nas Áreas de Ocupação
Prioritária (AOP) ou que não estejam construídos ou edificados, dotados de
infra-estrutura e serviços urbanos, em especial ao longo das avenidas
arteriais;
II - terrenos e lotes vazios em áreas densamente ocupadas, em áreas onde
haja carência de espaços para implantação de equipamentos urbanos e
comunitários;
III - edificações inacabadas ou paralisadas por mais de cinco anos; e
IV - edificações desocupadas ou em ruínas.
Parágrafo único. Os instrumentos previstos nesta Seção não serão
aplicados às áreas de interesse ambiental e nas áreas onde haja restrição à
ocupação.
Art. 41. A utilização e a edificação compulsória serão exigidas de
proprietários de terrenos ou lotes que se encontrem nas seguintes
situações:
I - cuja área seja igual ou superior a estabelecida para a zona onde se
localiza e que não sejam necessários para equipamentos públicos; e
II - desocupados, em áreas contíguas ao tecido urbano efetivamente
ocupado.
Parágrafo único. Não será exigida a edificação ou a utilização compulsória
de proprietário que comprove possuir somente um imóvel situado no
Município.
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Art. 42. A utilização e a edificação compulsórias também serão exigidas de
proprietário de edificações sem utilização e instalações ociosas e em
ruínas, nas áreas comerciais e de serviços, adequando-os ao uso permitido
na legislação urbanística.
Art. 43. A aplicação da utilização e edificação compulsórias poderá dar-se
mediante programas de reurbanização ou de revitalização urbana,
operação urbana consorciada, consórcio imobiliário ou programas de
habitação de interesse social ou, ainda, por integração a lotes ocupados,
quando a parcela possuir área inferior à do lote mínimo inferior à zona onde
se localiza.
Art. 44. Serão estimulados programas de parceria, consórcio imobiliário e
outros que contribuam para a viabilidade da aplicação da utilização e
edificação compulsórias em edificações sem uso, com instalações ociosas
ou em ruína.
Seção III
Direito de Preempção
Art. 45. O exercício, pelo Município, do direito de preempção, que confere
ao Poder Público a preferência para aquisição de imóvel urbano, objeto de
alienação onerosa entre particulares, atenderá às seguintes finalidades e
condições:
I - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
II - implantação de infra-estrutura, sistema viário, equipamentos de saúde,
educação, promoção social e para implantação de projetos estratégicos;
III - constituição de reserva fundiária;
IV - criação de espaços públicos e de lazer;
V - recuperação ou proteção ambiental; e
VI - proteção de imóveis de interesse histórico-cultural.
§1° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso I, deste artigo,
aos terrenos e edificações situadas nas ZEIS e a áreas indicadas em Lei
específica em que se venha a instituir plano ou programa para implantação
de área de interesse social.
§2° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso II, deste artigo, a:
I - áreas e lotes vazios, ou prédios localizados em espaços onde haja
carência de equipamentos públicos para o atendimento à demanda atual e
futura da população, em planos urbanísticos ou setoriais;
II - áreas destinadas à implantação ou melhoria de sistema viário,
atendendo às indicações desta Lei ou de lei específica, aprovando plano de
circulação para implantação do sistema viário estrutural indicado nesta Lei;
e
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III - terrenos lindeiros às estradas de acesso à Cidade, para construção de
rótulas e vias marginais e para a ampliação das calçadas.
§3° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso III, deste artigo, a
vazios localizados nas regiões onde o processo de estruturação ainda não
esteja consolidado e cujo adensamento seja preferencial e aos espaços em
processo de consolidação da ocupação localizados em áreas cujo
adensamento populacional deverá ocorrer pelo preenchimento dos vazios
urbanos.
§4° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso IV, deste artigo,
a:
I - áreas urbanas de ocupação consolidada, de grande densidade
habitacional e de edificações, onde a carência de espaços abertos
contribua para a redução da qualidade ambiental urbana, em especial nas
AOC; e
II - áreas urbanas em processo de ocupação, cujo adensamento seja
preferencial, haja carência destes espaços e se pretenda melhorar os
padrões da qualidade ambiental urbana.
§5° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso V, deste artigo, a
áreas urbanas ocupadas cuja ausência ou insuficiência de infra-estrutura e
cujo padrão de uso e ocupação do solo venha resultando na degradação de
recursos ambientais.
§6° O direito de preempção é aplicável, no caso do inciso VI, deste artigo, a
terrenos ou edificações considerados como de interesse histórico-cultural.
Seção IV
Outorga Onerosa do Direito de Construir
Art. 46. A Outorga Onerosa do Direito de Construir, que autoriza o exercício
do direito de construir acima do Coeficiente de Aproveitamento (Ca) básico
estabelecido por esta Lei, mediante contrapartida prestada pelo
beneficiário, poderá ser aplicada por lei específica, mediante Estudo de
Impacto de Vizinhança.
Art. 47. Lei específica, com base no disposto na Lei federal n. 10.257/91
(Estatuto da Cidade), estabelecerá as formas de operacionalização da
Outorga Onerosa do Direito de Construir, instituindo a fórmula de cálculo
para cobrança, os casos possíveis de isenção e a contrapartida do
beneficiário.
Seção V
Estudo de Impacto de Vizinhança
Art. 48. A aprovação pelo órgão municipal competente, com a anuência
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, de licenças
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento
empreendimentos ou atividades privados ou públicos poderá depender

do
ou
de
de
25

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA
Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100, TEL: (0xx74) 662 - 2101, Barra – Bahia
Site: www.barra.ba.gov.br

e-mail: procuradoria@barra.ba.gov.br

Estudo de Impacto de Vizinhança, em acordo com as exigências
estabelecidas no Código de Obras.
Parágrafo único. O Estudo de Impacto de Vizinhança será executado na
forma estabelecida no Código Municipal do Meio Ambiente e deverá
contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou
atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, considerando as diretrizes desta Lei e da legislação
urbanística.
Art. 50. A elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui o
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), requerido nos termos da
legislação ambiental.
Seção VI
Instrumentos Tributários
Art. 51. Os instrumentos tributários, com função fiscal e extrafiscal, para o
atendimento às diretrizes desta Lei, inclusive o Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo,
serão disciplinados pela legislação tributária.
Art. 52. Lei específica estabelecerá os critérios para a aplicação da
Contribuição de Melhoria, em cada caso, e para a cobrança de preços
públicos pela implantação de redes de infra-estrutura.
Seção VII
Regularização Fundiária
Art. 53. O direito à posse da terra será reconhecido aos ocupantes de
assentamentos de baixa renda em terrenos municipais, na forma da lei,
desde que não situados:
I - em áreas de uso comum do povo;
II - em áreas destinadas a projeto de urbanização;
III - em áreas protegidas pela legislação ambiental, em desconformidade
com os critérios específicos de conservação ou preservação;
IV - em vias existentes ou em áreas previstas para implantação destas; e
V - em áreas de risco à vida humana ou ambiental, de acordo com parecer
do órgão municipal competente.
Seção VIII
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)
Art. 54. Lei específica estabelecerá os critérios para a regularização
fundiária, priorizando as áreas mais precárias, designadas como Zona
Especial de Interesse Social (ZEIS) em cada caso, e para a cobrança de
preços públicos pelo uso de lotes públicos.
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Parágrafo único. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são as que
atendem as necessidades das camadas mais pobres da população,
podendo estar sujeitas a padrões compatíveis com a realidade das pessoas
de baixa renda, definidas na Planta constante do Anexo I, desta Lei.
Seção IX
Assistência Técnica e Jurídica às Populações Pobres
Art. 55. O Poder Público promoverá assistência técnica e jurídica gratuitas,
diretamente ou mediante convênio com instituições de ensino, organizações
não governamentais ou com associações profissionais, às pessoas e
entidades comprovadamente pobres.
Parágrafo único. O assessoramento técnico e jurídico gratuito precederá e
acompanhará os projetos de regularização fundiária para efeito de titulação,
na forma da Lei específica, os processos de desapropriações e as
relocações de famílias que estejam ocupando áreas de risco à vida humana
ou ambiental.
Art. 56. Lei específica estabelecerá as condições em que se dará o referido
assessoramento, devendo abranger, no mínimo:
I – a orientação técnica para:
a) elaboração de projeto, a implantação e construção de edificações;
b) debates sobre o Plano Diretor, planos urbanísticos, programas e projetos
a serem realizados; e
c) discussão dos projetos da Lei do Plano Plurianual (PPA) da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, (LDO), e da Lei Orçamentária Anual (LOA); e
II - a orientação jurídica e defesa dos direitos individuais e coletivos para a
regularização fundiária.
CAPÍTULO VIII
DO SISTEMA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL
Art. 57. Fica instituído o Sistema Geral de Planejamento e Gestão
Municipal, responsável pela formulação e implementação das políticas
públicas e pelo controle urbanístico e ambiental com as seguintes
atribuições:
I - compatibilizar planos, programas e projetos, integrando as ações
administrativas, estabelecendo o gerenciamento por programas;
II - atualizar e divulgar permanentemente informações sobre o Município
para os órgãos da administração e para toda a sociedade;
III - manter e disponibilizar aos interessados, relatório indicativo das
oportunidades de empreendimentos geradores de oportunidades de
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emprego e renda, acompanhado de banco de dados socioeconômicos
atualizados;
IV - acompanhar a implementação da política de desenvolvimento urbano,
através do monitoramento sistemático da implantação dos seus
instrumentos;
V - promover e coordenar os fóruns de discussão pública e avaliação da
política urbana, previstos no Plano Diretor Urbano, especialmente a
Conferência da Cidade;
VI - encaminhar as ações necessárias para a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano e para a sua efetiva implementação
de forma que possa assumir a gestão da política urbana.
Art. 58. O Sistema Geral de Planejamento e Gestão Municipal será
composto por seis sistemas, articulados entre si:
ISistema de Informações Municipais, que incorporará o acervo de
dados e informações sistematizados necessários para alimentar o processo
de planejamento permanente no Município e fundamentar projetos e
estudos específicos ou setoriais;
II Sistema de Gestão Urbanística e Ambiental, que congregará o
conjunto de procedimentos administrativos para aprovação de projetos,
licenciamento de atividades e fiscalização da execução de obras e do
funcionamento de atividades na Cidade, mediante aplicação dos
instrumentos legais disponíveis, compreendendo dois subsistemas
associados:
a) o Subsistema Municipal de Gestão Urbanística; e
b) o Subsistema Municipal do Meio Ambiente.
III Sistema de Gestão das Finanças Públicas, que congregará o
conjunto de Cadastros e procedimentos administrativos para aumentar a
eficiência da política fiscal e a eficácia na arrecadação municipal,
compreendendo:
a) a arrecadação de tributos e a captação de recursos externos;
b) o Cadastro Técnico georeferenciado;
c) o Cadastro Fiscal;
d) as leis orçamentárias, compreendendo o Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais;
e) a publicação anual da cartilha do orçamento, em linguagem acessível,
explicitando os valores arrecadados e gastos efetuados no ano anterior;
f) os Relatórios de Prestação de Contas à população sobre os valores
arrecadados e os gastos;
g) a realização de campanhas de esclarecimento;
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h) a instituição de incentivos aos contribuintes adimplentes ou que
anteciparem o pagamento de seus tributos.
IV - Sistema de Gestão de Qualidade, que congregará o conjunto de
procedimentos administrativos para a qualificação da administração
municipal, relacionada à prestação dos serviços públicos, compreendendo:
a) a capacitação de gestores e conselheiros municipais em gerenciamento
e fiscalização de políticas;
b) o atendimento, arrecadação, eficiência na aplicação dos recursos;
c) o controle da eficácia das ações; e
d) a transparência e estreitamento do vínculo com a sociedade;
VSubsistema de Gestão de Programas e Projetos Sociais, que
compreende o conjunto de procedimentos, sem prejuízo de outras que
venha a assumir, para:
a) a gestão das ações do Programa Fome Zero e de outros, voltados para
a redução das desigualdades sociais e redução da pobreza;
b)

criação de incentivos fiscais para ações solidárias;

c) elaboração e atualização do catálogo de prestadores de serviços; e
d) a criação da Rede de Proteção Social.
VI - Subsistema de Gestão Participativa, que assegurará:
a) a participação da sociedade na gestão municipal, compreendendo a
implementação do Orçamento Participativo;
b) o incentivo e apoio à criação e atuação de conselhos e colegiados;
c) a implementação do orçamento participativo;
d) a criação de Ouvidoria Pública;
e) a implementação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);
f) a organização e coordenação de audiências públicas e fóruns sociais
de iniciativa do poder público; e
g) o apoio aos fóruns realizados por iniciativa de segmentos da sociedade
local.
Art. 59. A implementação do Sistema Geral de Planejamento e Gestão
Municipal tem por objetivos:
I - compatibilizar planos, programas e projetos, integrando as ações
administrativas e estabelecendo o gerenciamento por programas;
II - acompanhar a implementação da política de desenvolvimento urbano,
através do monitoramento sistemático da implantação dos seus
instrumentos;
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III - promover e coordenar os fóruns de discussão pública e avaliação da
política urbana, previstos nesta Lei, especialmente a Conferência da
Cidade;
IV - encaminhar as ações necessárias para garantir o cumprimento das
diretrizes da política ambiental; e
V – assegurar a participação pública na elaboração do orçamento
participativo e o acompanhamento da sua execução, de conformidade com
as diretrizes desta Lei.
Art. 60. São estratégias do Sistema Geral de Planejamento e Gestão
Municipal:
I – a qualificação e democratização da gestão pública, de forma a garantir o
controle social nas ações do governo;
II – a capacitação de gestores, técnicos e conselheiros, valorizando estas
funções como essenciais à condução das políticas e ações do governo
municipal;
III – a integração entre as diversas instâncias da administração municipal;
IV – a atualização permanente das informações sobre o Município e região;
V – a disponibilização de relatórios indicativos das oportunidades de
empreendimentos geradores de oportunidades de emprego e renda,
acompanhados de banco de dados socioeconômicos atualizados;
VI – a eficiência e eficácia na arrecadação, fiscalização e cobrança dos
tributos de competência municipal;
VII - a captação de recursos externos;
VIII - a eficácia na alocação dos recursos mobilizados para a prestação de
serviços e outras finalidades da administração municipal; e
IX – o fortalecimento as entidades de representação popular.
Art. 61. São diretrizes gerais do Sistema Geral de Planejamento e Gestão
Municipal:
I – a qualidade e controle social nas ações públicas, mediante:
a) a participação da população no processo decisório governamental,
através do fortalecimento, capacitação e atribuição de capacidade decisória
às instâncias de gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade;
b) a capacitação de conselheiros para participar dos respectivos colegiados,
nas diversas áreas de atuação; e
c) o desenvolvimento da responsabilidade social das empresas, através do
envolvimento em ações sociais.
II – a instituição de programas intersetoriais e participativos, mediante:
a) a articulação institucional envolvendo os diversos setores da
administração municipal para a geração de trabalho e renda, segurança
alimentar, produção habitacional e urbanização de áreas precárias;
b) o aumento da capacitação técnica e gerencial de gestores públicos.
III – a reestruturação administrativa.
Art. 62. São diretrizes específicas do Sistema Geral de Planejamento e
Gestão Municipal:
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I – o desenvolvimento de ações de educação ambiental nas escolas e nos
bairros da Cidade, envolvendo diretamente as associações e conselhos;
II – o resgate da tradição, história, cultura e valores locais; e
III – a implementação de um calendário de festas cívicas.
Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos de que trata o caput,
deste artigo, serão desenvolvidas as seguintes ações:
I - a elaboração e implantação de um Plano para a administração local,
com vistas a planejar, gerir, fiscalizar e fomentar as ações socioeconômicas
e de desenvolvimento no âmbito do Município;
II - a elaboração do orçamento participativo e acompanhamento da sua
execução, de conformidade com as diretrizes do Plano Diretor;
III a capacitação dos quadros técnicos e dirigentes da Prefeitura, bem
como de lideranças da sociedade, para administrar os recursos ambientais
do Município e implementar a política urbana municipal;
IV - o suporte logístico e financeiro aos Conselhos Municipal do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos e Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano;
Va estruturação do Poder Público com vistas à sua capacitação para a
gestão das políticas ambientais e urbanas no Município, inclusive pelo
licenciamento ambiental e urbanístico de empreendimentos e atividades;
VI - a contratação através de concurso público de um ou dois
profissionais de nível superior com formação em arquitetura e urbanismo,
urbanismo e outro com formação e experiência em gestão ambiental;
VII - implantação de ações educativas junto à população em geral,
especialmente em relação ao lançamento de lixo nos cursos d’água;
VIII - desenvolvimento de ações integradas e continuadas de
sensibilização e de mobilização social para o desenvolvimento de projetos e
gestões ambientais;
IX - implementação de núcleos de educação ambiental para capacitação
de agentes multiplicadores;
Xrealização de programas de educação ambiental nas escolas,
trabalhando-se com o meio ambiente como tema transversal dos currículos;
XI - realização de campanha de esclarecimento sobre a qualidade da
água junto aos usuários; e
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XII - regulamentação e implementação do Estudo de Impacto de
Vizinhança.
Seção I
Estrutura
Art. 63. O Sistema Geral de Planejamento e Gestão Municipal é composto
pelos seguintes órgãos:
I – a Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda;
II – a Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos;
III – os órgãos setoriais da administração municipal;
IV – a Conferência da Cidade;
V – o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano;
VI – o Conselho Municipal do Meio Ambiente; e
VII – os demais Conselhos previstos em lei.
Seção II
Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda e Secretaria de
Infra-estrutura e Serviços Públicos
Art.64. Compete à Secretaria de Planejamento, Administração e Fazenda e
à Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos, independentemente de
outras atribuições que lhe forem cometidas por lei:
I – coordenar o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Municipal,
implementando as diversas atividades relacionadas à execução e
atualização do Plano Diretor;
II - proceder à revisão do Plano Diretor, a cada cinco anos;
III - assegurar o funcionamento dos diversos colegiados do Sistema de
Gestão Participativa;
IV – promover a elaboração dos projetos de lei para alteração à legislação
urbanística e encaminhar aqueles de iniciativa popular; e
V - outras competências correlatas.
Seção III
Órgãos Setoriais
Art. 65. Compete aos órgãos setoriais da administração municipal
articular-se com a Secretaria de Planejamento, Administração e
Fazenda e a Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos, para
orientar o planejamento e a execução de suas ações em acordo com o
Plano Diretor.
Seção IV
Conferência da Cidade
Art. 66. Cabe à Conferência da Cidade, instância deliberativa, a definição
das políticas gerais de desenvolvimento e a avaliação anual da
implementação do Plano Diretor.
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Parágrafo único. A avaliação do Plano Diretor, aprovada na Conferência,
deve obrigatoriamente acompanhar anualmente a Mensagem do Prefeito à
abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal.
Seção V
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
Art. 67. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, com
caráter consultivo e deliberativo, composto por:
I-

representantes do Poder Público;

II representantes de organizações voltadas para a defesa do meio
ambiente, dos recursos hídricos e educação ambiental; e
III representantes de organizações representativas de setores de
desenvolvimento econômico.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano:
I - acompanhar sistematicamente o processo de implementação do Plano
Diretor e seus planos, programas e projetos;
II - analisar e aprovar os projetos de impacto para o desenvolvimento da
Cidade e qualidade de vida de seus habitantes;
III - realizar debates regionais sobre o planejamento e desenvolvimento
urbano;
IV - acompanhar a movimentação e aprovar as contas do Fundo de
Desenvolvimento Urbano e do Fundo de Habitação, quando instituído;
V - participar da discussão sobre diretrizes orçamentárias e sobre o
orçamento municipal;
VI - acompanhar e promover a discussão para a revisão do Plano;
VII - deliberar sobre padrões urbanísticos omissos na legislação urbanística;
e
VIII - formar comissões temáticas para a produção de estudos e pareceres
específicos com base nas diretrizes do Plano Diretor e comitês de
acompanhamento de projetos para acompanhamento da execução de
projetos estratégicos ou específicos, formados pelo tempo necessário à
consecução de seus objetivos.
§1° O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano elaborará seu
regimento interno, que será aprovado por ato do Poder Executivo.
§2° A Prefeitura Municipal disponibilizará espaço, equipamentos e materiais
para o funcionamento regular do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano.
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Seção VI
Conselho Municipal do Meio Ambiente
Art. 68. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, de natureza tripartite, é
composto por:
I-

representantes do Poder Público;

II representantes de organizações voltadas para a defesa do meio
ambiente, dos recursos hídricos e para a educação ambiental; e
III - representantes de organizações representativas de setores de
desenvolvimento econômico, inclusive de profissionais.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, sem
prejuízo de outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei:
I - definir a política ambiental do Município, recomendando as diretrizes,
normas e medidas necessárias à sua proteção ambiental e apresentar
estratégias,
instrumentos
e
recomendações
voltados
para
o
desenvolvimento sustentável do Município;
II - estabelecer normas protetoras do meio ambiente em áreas de interesse
do Município, em consonância com a legislação ambiental;
III - apreciar e deliberar sobre projetos dos órgãos e entidades da
administração pública de qualquer esfera municipal, estadual e federal, que
possam ocasionar alterações ambientais, recomendando, quando julgar
necessário, a realização de estudos do impacto ambiental;
IV - deliberar sobre o licenciamento de atividades e projetos de
empreendimentos com possibilidade de impacto ao meio ambiente
municipal;
V - estimular a participação da comunidade no processo de preservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
VI - promover ampla divulgação para a população das informações relativas
às questões ambientais; e
VII - opinar sobre planejamento e controle do uso, parcelamento e
ocupação do solo no território municipal, quando houver potencial de
significativo impacto ambiental.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 69. A elaboração, pelo órgão municipal competente, dos Planos
Plurianuais, das Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentárias
Anuais, deve refletir obrigatoriamente as diretrizes estabelecidas nesta Lei e
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contar com intensa participação dos cidadãos através do Sistema de
Gestão Participativa.
Parágrafo único. A Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e as Leis Orçamentárias Anuais (LOA) serão
adaptadas para possibilitar o atendimento às diretrizes e à execução dos
programas e projetos constantes desta Lei.
Art. 70. O Executivo municipal deverá promover a revisão e atualização do
Plano Diretor a cada decurso de 5 (cinco) anos após a sua aprovação pela
Câmara Municipal, com a devida participação popular, podendo o mesmo
sofrer complementações e ajustamentos antes do prazo estabelecido neste
artigo.
Art. 71. As revisões atinentes ao Plano Diretor far-se-ão mediante lei
específica, ressalvadas as exceções seguintes:

I - far-se-ão mediante decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano:
a)

a declaração ou revisão de área de preservação permanente;

b)

a declaração de árvore como imune ao corte;

c)

a definição de empreendimentos de impacto; e

d)
a definição das atividades potencialmente geradoras de poluição de
qualquer espécie.
II - far-se-ão mediante decisão do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Urbano, homologada por ato do Poder Executivo:
a) a identificação de edificações, obras e monumentos de interesse de
preservação;
b) a declaração de tombamento de bem imóvel; e
c) o estabelecimento de parâmetros urbanísticos complementares, não
previstos nesta Lei.
Art. 72. Não são consideradas revisões do Plano Diretor os atos que
tenham por objeto:
I - a regulamentação das normas desta Lei;
II - a aprovação de programas e projetos governamentais;
III - as decisões exaradas em processos administrativos de aprovação de
projetos e licenciamento de construção de edificações;
IV - a implantação de usos considerados especiais; e
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V - os atos e decisões exarados nos processos administrativos referentes
ao parcelamento do solo.
Art. 73. As revisões do Plano Diretor não se aplicam aos processos
administrativos em curso nos órgãos técnicos municipais, salvo disposição
em contrário no texto da revisão.
Art. 74. Fica criado o cargo de Secretário Executivo do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Urbano.
Art. 75. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de setembro de 2005.

______________________________________
DEONÍSIO FERREIRA DE ASSIS
Prefeito
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4
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VEGETAÇÃO

Campo Cerrado

Cerrado “Sensu Strictu”

Mata Ciliar

Área de Transição
ANTROPISMO
6 Área Urbana

5
7
8
9

3 Caatinga Arbustiva
CERRADO
4 Veredas e Campos Úmidos

MATA ATLÂNTICA
1 Brejo
CAATINGA
2 Caatinga Arbórea

Notas
São consideradas áreas de proteção permanente e ocupação proibida
e ou restrita as:
- Áreas de preservação permanente protegidas por lei federal:
-Topos de morros e serras, encostas com inclinação maior que 45º;
entório de rios e lagoas.
-Áreas de Domínio e Servidão:
Rodovias, Redes de alta tensão
-Áreas bloqueadas para pesquisa mineral e exploração de jazidas

Área Urbana

Limite
Intermunicipal

Rodovia
Pavimentada

Lagoa

Rio Intermitente

Rio Perene
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QUALIDADE AMBIENTAL E
LOCAIS ESTRATÉGICOS

PLANTA
DATA:

SET 2004

1:600.000

ESCALA APROX.:

01

MAPA

PDU DE BARRA - BA

PROJETO

Fossas

ÁREAS URBANAS
Inexistência de aterro sanitário, e rede
e estação de tratamento de esgoto
Poluição Sonora
Lixo nas ruas
Inexistência de aterro sanitário, e rede
e estação de tratamento de esgoto
Inexistência de aterro sanitário, e rede
e estação de tratamento de esgoto
Má qualidade de água para uso
Matadouro
Áreas sujeitas a inundações

SOLICITANTE
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
José André Coimbra Sobrinho
José Bernardes Sobrinho Neto
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Virgílio Américo Pacheco de Sena
Cerâmica Cristalina Ltda
Paulo Cordeiro de Lima

ÁREA REQUERIDA DNPM

Nº PROCESSO
A 870921
B 870920
C 870919
D 870918
E 870691
F 870841
G 870912
H 870909
I 870908
J 870923
K 870924
L 870925
M 870914
N 871425

DIREITOS MINERÁRIOS

Pesca com bombas e redes

Desmatamento

Áreas em avançado estado de erosão
com sulcos, ravinas e vossorocas

Lixão sem tratamento adequado

Processos erosivos nas margens e
assoreamento forte nos rios Grande
e São Francisco

RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

ÁREA DE CONFLITO E RISCO AMBIENTAL

LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO

Corresponde aos campos de dunas e brejos existentes na margem esquerda do Rio São Francisco, à norte e nordeste da Barra, sendo geologicamente composto
por espessos sedimentos arenosos. O relevo é ondulado a muito ondulado e resultam do modelado de acumulação das areias do rio São Francisco e sujeito a forte
migração por ação eólica. Os solos são espessos com composição quartzosa e textura areia fina. A cobertura vegetal é do tipo caatinga arbustiva e arbórea e
áreas antropizadas. Os recursos hídricos subterrâneos são relacionados aos aqüíferos intersticiais dos sedimentos arenosos espessos. Os recursos minerais são
associados à exploração de areias e argilas.

Unidade IV - Terrenos Dunas

Corresponde as áreas marginais aos cursos dos rios São Francisco, Grande e tributários principais, sendo geologicamente composto por sedimentos aluvionares
de composição areno-argiloso com níveis orgânicos. O relevo é plano e suave ondulado, resultado do modelado de acumulação e sujeito a processos de
alagamento e infiltração. Os solos são espessos, com composição areno-argilosa orgânica e a cobertura vegetal é associada a caatinga, matas ciliares e áreas
antropizadas. Os aqüíferos são rasos, com vazões médias e altas e controlada pelos sedimentos aluvionares. Os recursos minerais são relacionados à
exploração de areias e argila.

Unidade III - Terrenos Aluvionares

Corresponde aos terrenos situados entre as Serras do Estreito e Boqueirão e o rio São Francisco sendo geologicamente composto de sedimentos arenosos
e/ou areno-argilosos inconsolidados e espessos depositados sobre rochas cristalinas. O relevo é plano e suave ondulado resultante dos modelados de
aplainamento e dissecação, sujeito a processos de infiltração e escoamento laminar difuso. Os solos são espessos com textura arenosa e recobertos por
vegetação de caatinga e áreas antropizadas. Os recursos hídricos subterrâneos são relacionados aos aqüíferos das coberturas arenosas e das rochas
cristalinas. Os recursos minerais são relacionados a exploração de areias.

Unidade II - Terrenos Aplainados

Corresponde aos terrenos ocupados pelas serras do Estreito e Boqueirão, sustentado por rochas do tipo filitos e quartzitos com relevo montanhoso, oriundo de
modelado de dissecação e sujeito a processos de escoamento concentrado. Os solos são rasos, arenosos, litólicos e cascalhosos. A cobertura vegetal é do tipo
caatinga sendo os recursos hídricos controlados por sistemas de falhas e fraturas. Os recursos minerais são relacionados à exploração de pedreiras.

UNIDADES GEOAMBIENTAIS
Unidade I - Terrenos Montanhosos

LIM
ITE

UR
BA
NO

É

PECUÁRIA

AOC 1

BARRO
VERMELHO

AOP 1

LAGOA DO
JUNCO

JUNCO

SANTA CLARA

AOS

FATIMA

PARQUE
DAS LAGOAS

SÃO JOÃO

0.0 0.0

0.0 0.0

RIO GRANDE

RGAS

VA
AV. GETÚLIO

AC

AV. RU
I BAR
AV. 2
BOSA
DE JU
L
ROSÁRIO HO

LAGOA DO
SACO GRANDE

PAPAGAIO

CENTRO

AOP 2

LAGOA DO
SAQUINHO

AOC 2

ASSUNÇÃO

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

IO
TÉR
EMI
C
DO
RUA

AOP 4

PARA
BREJOS

0.0 0.0

0.0 0.0

LIMITE URBANO

MANGA

ALTO DA STA. CRUZ

VILA DOS
PESCADORES

AOP 3SAGRADA FAMÍLIA

SÃO JORGE

LIMITE URBANO

DANEJO

PARA
XIQUE-XIQUE

O
ISC
C
N
RA
F
O
SÃ
O
I
R

AOC 3

CHACARA

PARA
IBIRABA

NM

LEGENDA
AOP
Área de Ocupação Prioritária
AOS
Área de Ocupação Secundária
AOC Área de Ocupação Contida
AC
Área Consolidada

Área sujeita a alagamento
das lagoas

Principais vias
de fluxo existentes

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO
DA BAHIA

ZONEAMENTO PROPOSTO

PLANTA

Cia de Desenvolvimento
e Ação Regional

CAR

DATA:

SET 2004

1/16.000

ESCALA APROX.:

02

MAPA

PLANO DIRETOR URBANO DE BARRA - BA

PROJETO

B

500m

ESCALA GRÁFICA

1

16

0 100m 250m

BA

AR

2
DA 5
ETA
J
O
A PR
RAD
EST

RUA D
O
A
EROP
ORTO

BANO
LIMITE UR

RUA T
IRAD
ENTE
S

NOVO
AEROPORTO

JA
C

DO

OC
A

RU
A

PR
O
J
ETA
DA
54

LIM
ITE

UR
BA
NO

É

PECUÁRIA

ZEIS 01

SANTA CLARA

ZEIS 04

ZEIS 01

BARRO
VERMELHO

LAGOA DO
JUNCO

JUNCO

FATIMA
0.0
0.0

0.0
0.0

RIO GRANDE

RGAS

VA
AV. GETÚLIO

SÃO JOÃO

AV. RU
I BAR
AV. 2
BOSA
DE JU
L
ROSÁRIO HO

LAGOA DO
SACO GRANDE

PARQUE
DAS LAGOAS

PAPAGAIO

ASSUNÇÃO

LAGOA DO
SAQUINHO

CENTRO

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

PARA
BREJOS

LIMITE URBANO

MANGA

VILA DOS
PESCADORES

ZEIS 02

SAGRADA FAMÍLIA

IO
TÉR
EMI
C
DO
RUA

ALTO DA STA. CRUZ

SÃO JORGE

AEROPORTO

LIMITE URBANO

ZEIS 03

OF
SÃ
O
RI

NC
RA

DANEJO

CHACARA

O
ISC

PARA
IBIRABA

PARA
XIQUE-XIQUE

NM

LEGENDA

Criação de ligações viárias

Via estrutural proposta

Via estrutural proposta

Principais vias
de fluxo existentes

Parque das lagoas

Centro antigo

Aeroporto

Prolongamento do dique/
Cais de proteção

Preservação Permanente

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social

Área de concentração
comercial, serviço, institucional
Requalificação e uso da atratividade
(esporte e convivência)

Edificação ou Utilização Compulsórios

Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsórios

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO
DA BAHIA

Cia de Desenvolvimento
e Ação Regional

CAR

ÁREAS ESPECIAIS E
AMBIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

PLANTA
DATA:

SET 2004

1/16.000

ESCALA APROX.:

03

MAPA

PLANO DIRETOR URBANO DE BARRA - BA

PROJETO

B

500m

ESCALA GRÁFICA

1

16

0 100m 250m

BA

AR

2
DA 5
ETA
J
O
A PR
RAD
EST

RUA D
O
A
EROP
ORTO

BANO
LIMITE UR

RUA T
IRAD
ENTE
S

NOVO
AEROPORTO

JA
C

DO

OC
A

RU
A

PR
O
J
ETA
DA
54

LIM
ITE

UR
BA
NO

É

PECUÁRIA

SANTA CLARA

BARRO
VERMELHO

LAGOA DO
JUNCO

JUNCO

FATIMA
0.0
0.0

0.0
0.0

RIO GRANDE

RGAS

VA
AV. GETÚLIO

SÃO JOÃO

AV. RU
I BAR
AV. 2
BOSA
DE JU
L
ROSÁRIO HO

LAGOA DO
SACO GRANDE

PARQUE
DAS LAGOAS

PAPAGAIO

ASSUNÇÃO

LAGOA DO
SAQUINHO

CENTRO

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

PARA
BREJOS

LIMITE URBANO

MANGA

VILA DOS
PESCADORES

SAGRADA FAMÍLIA

IO
TÉR
EMI
C
DO
RUA

ALTO DA STA. CRUZ

SÃO JORGE

AEROPORTO

LIMITE URBANO

OF
SÃ
O
RI

NC
RA

DANEJO

CHACARA

O
ISC

PARA
IBIRABA

PARA
XIQUE-XIQUE

NM

LEGENDA
Prolongamento do dique/ Cais de proteção
Aeroporto
Centro antigo
Parque das lagoas

Principais vias
de fluxo existentes

Via estrutural proposta

Via estrutural proposta

Criação de ligações viárias

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO
DA BAHIA

Cia de Desenvolvimento
e Ação Regional

CAR

SISTEMA VIÁRIO PROPOSTO

PLANTA
DATA:

SET 2004

1/16.000

ESCALA APROX.:

04

MAPA

PLANO DIRETOR URBANO DE BARRA - BA

PROJETO

B

500m

ESCALA GRÁFICA

1

16

0 100m 250m

BA

AR

2
DA 5
ETA
J
O
A PR
RAD
EST

RUA D
O
A
EROP
ORTO

BANO
LIMITE UR

RUA T
IRAD
ENTE
S

NOVO
AEROPORTO

JA
C

DO

OC
A

RU
A

PR
O
J
ETA
DA
54

LIM
ITE

UR
BA
NO

É

08

06

16

BARRO
VERMELHO

LAGOA DO
JUNCO

JUNCO

SANTA CLARA

PECUÁRIA

17

10

07

09

20 21

FATIMA

03

15

0.0
0.0

0.0
0.0

RIO GRANDE

RGAS

VA
AV. GETÚLIO

SÃO JOÃO

AV. RU
I BAR
AV. 2
BOSA
DE JU
L
ROSÁRIO HO
22

LAGOA DO
SACO GRANDE

PARQUE
DAS LAGOAS

PAPAGAIO

ASSUNÇÃO

LIMITE URBANO

14
LAGOA DO
SAQUINHO

CENTRO

0.0
0.0

05

04

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

03

0.0
0.0

13
0.0
0.0

PARA
BREJOS

LIMITE URBANO

MANGA

VILA DOS
PESCADORES

SAGRADA FAMÍLIA

IO
TÉR
EMI
C
DO
RUA

ALTO DA STA. CRUZ

SÃO JORGE

02
AEROPORTO

2
DA 5
ETA
J
O
A PR
RAD
EST

18

OF
SÃ
O
RI

NC
RA

DANEJO

CHACARA

O
ISC

PARA
IBIRABA
11
12

PARA
XIQUE-XIQUE

01

NM

Centro antigo
Prolongamento do
dique de proteção
Principais vias de
fluxo existentes
Via estrutural
proposta
Via estrutural
proposta
Criação de
ligações viárias

LEGENDA

06

05

04

03

02

Projeto Aeroporto (melhoria
e posterior relocação)
Projeto Rodoviária (melhoria
e posterior relocação)
Projeto Biblioteca
Municipal
Requalificação paisagística
da orla
Projeto Cabeça
do Touro

Projeto

01 Travessia

Complexo

14 Centro de Convenções

(reestruturação da feira)

13 Feira da Cidade

12

Distrito Industrial
dos Brejos

11 dos Brejos

Projeto Feira

10 Faculdade

Cais de Santa
Clara
Cais do Bairro de
18 São Francisco

17

16 Cemitério

Projeto Novo

09 Escola Profissionalizante 15 Esportivo

Ambiente de Barra

08 Museu do Meio

07 Complexo Policial

Distrito Industrial
de Igarité
Clube da
20
3° Idade
Projeto Cerâmicas
21 da Barra
Museu Histórico/Casa da
22
Cultura/Academia Letras

19

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO
DA BAHIA

PROJETOS DE
INTERESSE GERAL

PLANTA

Cia de Desenvolvimento
e Ação Regional

CAR

DATA:

SET 2004

1/16.000

ESCALA APROX.:

05

MAPA

PLANO DIRETOR URBANO DE BARRA - BA

PROJETO

B

500m

ESCALA GRÁFICA

1

16

0 100m 250m

BA

BANO
LIMITE UR

AR

19 DIST. INDUST.
DE IGARITÉ

RUA D
O
A
EROP
ORTO

NOVO
AEROPORTO

RUA T
IRAD
ENTE
S

02

JA
C

DO

OC
A

RU
A

PR
O
J
ETA
DA
54

1

16

BO
LIM
ITE
UR
BA
NO

Sinalização horizontal e vertical;
Implantação de pavimentação num trecho
da rua dos Mariani;
Ordenamento do alinhamento das casas.
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Implementação de “bocas de lobo” e de um sistema eficiente de drenagem pluvial,
a fim de evitar os constantes alagamentos em épocas de chuvas;
Recuperação da pavimentação em vários trechos e das transversais das ruas;
Ordenamento da feira que ocorre na frente do Mercado Municipal;
Criação de áreas destinadas a usos comerciais e o deslocamento das serralherias,
padarias, oficinas mecânicas para outro local.

RIO GRANDE

VARGAS
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LAGOA DO
SACO GRANDE

2

Implantação de calçamento nas ruas;
Implantação de praças recreativas;
Benfeitorias habitacionais;
Criação de centro comunitário e social;
Limpeza das ruas e da beira do rio.
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Implementação de pavimentação e calçamento no bairro;
Implantação de “bocas de lobo” e de um sistema eficiente
de drenagem pluvial.

Instalação de telefones públicos;
Extensão da iluminação pública até o cais;
Implantação de pavimentação;
Recuperação da capela;
Aumento da atuação dos agentes de saúde;
Implantação de posto de saúde;
Ordenamento do alinhamento das casas.

Extensão da rede elétrica de energia;
Construção de posto de saúde e de escola, e melhoria no atendimento
médico e da qualidade da merenda escolar;
Recuperação e funcionamento da casa de farinha;
Implantação de meio fio e calçada;
Instalação de telefone público;
Criação de áreas de lazer e de convivência social para a comunidade e
em especial para as crianças.

Implantação de pavimentação da rua da Santa Cruz e nas suas transversais;
Implantação de melhorias sanitárias;
Extensão da rede de energia elétrica na área do dique e suas transversais;
Instalação de “bocas de lobo” no pé do dique e na rua Santa Cruz;
Criação de posto de saúde;
Construção de espaços destinados ao lazer;
Instalação de telefone público na rua Santa Cruz.

Implantação de um sistema de drenagem pluvial eficiente;
Unidades sanitárias nas habitações;
Extensão da rede de energia elétrica;
Implantação de pavimentação e calçamento nas ruas.

LEGENDA

Parque das lagoas

Prolongamento do dique/ Cais de proteção

Criação de ligações viárias

Via estrutural proposta

Via estrutural proposta

Principais vias
de fluxo existentes
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Implementação de calçamento num trecho da rua dos Mariani;
Implementação de calçamento nas ruas;
Alargamento das ruas.

Implantação de calçamento das ruas;
Implantação do Programa Saúde da Família;
Implantação de limpeza pública, inclusive na beira do rio;
Criação de creche;
Criação de áreas de lazer para a comunidade;
Implantação de redutores de velocidade no dique e nas ruas;
Implementação de iluminação pública nas ruas novas;
Instalação de telefones públicos;
Criação de vias pavimentadas de aceso ao dique;
Regularização dos horários da coleta de lixo nas ruas;
Ampliação e normalização do abastecimento de água.

NOVO
AEROPORTO

OPOR
TO

Extensão da rede elétrica de energia;
Implantação de calçamento e pavimentação;
Criação de novas ruas de acesso local;
Melhoria na qualidade das podas de árvores;
Criação de Associação de bairro;

CA

Ordenar e controlar a Lagoa do Saco Grande, de maneira a
intervir na construção do entorno da lagoa e a limpeza da mesma;
Implantação da pavimentação das ruas do bairro;
Revitalização do Centro Comunitário;
Ampliação e melhorias habitacionais;
Instalação de telefone público;
Criação de creche, escolas e oficinas no bairro para melhor atender
às crianças;
Melhorar as instalações e os equipamentos e o atendimento ao
público do posto de saúde.

S

4

Construção de prédio escolar no Viana;
Instalação de telefones públicos;
Limpeza das lagoas para que estas
venham a servir como
armazenadoras de água pluvial.
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RUA D

A5
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Implantação de sinalização e de redutores de velocidade;
Ampliação do abastecimento de água;
Criação de novos acessos e ruas onde se situam as chácaras;
Ampliação da pavimentação das ruas e da Praça do Estádio;
Recuperação e limpeza da Lagoa do Saco Grande.
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Área de Ocupação Contida

Área de Ocupação Secundária

Área de Ocupação Prioritária

Preservação Permanente

ZEIS - Zona Especial de Interesse Social

Área Consolidada
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do Touro

01 Projeto
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AOC 1

AC

e tratamento paisagístico do entorno;

Pecuária
necessárias

para

a

qualificação

e

comerciantes

que

ocuparam

04, revertendo-as em benefício dos moradores da Zeis

Áreas Especiais e Ambiências Significativas, como Zeis

indevidamente a área do cais, indicado no Mapa 03 -

moradores

-Instituição de medida compensatória para os

fundiária;

-Implantação de equipamentos sociais e regularização

urbanística;

providências

-Regulamentação das Zeis 01 e 02 encaminhando as

- Prolongamento do dique de proteção contra as cheias

Antônio Luís Camandaroba.

- Qualificação urbanística e paisagística da Praça

das vias em paralelepípedo;

Mapa 04 – Sistema Viário Proposto e pavimentação

- Implantação de articulações viárias indicadas no

- Tratamento paisagístico da linha de borda;

restauro;

comprovadamente especializado em conservação e

apresentação de parecer técnico de profissional

sendo qualquer intervenção na área condicionada a

– Inventário e proteção do patrimônio construído,

Santa Clara

São João

Centro

Fátima

Rosário

PARÂMETROS URBANÍSTICOS BÁSICOS PARA AS ÁREAS URBANAS
Área (1)
Localização
Diretrizes Básicas de
Estruturação Urbana

120,00

200,00

Lote
Mínimo
(m2)

20

20

Taxa
Permeável
Mínima(2)
(%)

7,50

7,50

Limite de
Altura(3)
(m)

2

2

Limite de Nº.
de
Pavimentos (4)

ANEXO II – PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E USO DAS ÁREAS URBANAS

Lei do Plano Diretor do Município de Barra

1

1

Coeficiente de
Aproveitamento
Ca (5)

2

-

Recuo
Frontal
Mínimo
(m)

1, 3

2, 5, 9

Requisitos /
Prerrogativas
Especiais

AOP 2

AOP 1

AOC 3

AOC 2

Área (1)

- Implantação do Parque das Lagoas, conforme projeto

Papagaio

no bairro São Francisco;

Pescadores)

- Implantação de via estruturante proposta;

- Pavimentação das vias em paralelepípedo.

Manga

-Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios.

-Implantação e / ou melhoria das vias estruturantes.

- Incentivo à ocupação dos lotes ainda vazios;

-Regularização urbanística e fundiária.

-Implantação de equipamentos sociais;

Alto Stª Cruz

Barro Vermelho

a fim de dar segurança e eliminar riscos de enchentes

(Vila dos

- Pavimentação das vias em paralelepípedo;

- Prolongamento do cais de proteção contra as cheias

São Francisco

- Pavimentação das vias em paralelepípedo.

-Implantação de equipamentos sociais;

específico;

- Contenção da ocupação no entorno das lagoas

- Preservação permanente da borda do Rio Grande.

- Pavimentação das vias em paralelepípedo;

principal de acesso, a rua Presidente Dutra;

- Pavimentação e tratamento paisagístico da via

01;

Diretrizes Básicas de
Estruturação Urbana

Assunção

Localização

200,00

200,00

120,00

200,00

Lote
Mínimo
(m2)

20

30

30

30

Taxa
Permeável
Mínima(2)
(%)

7,50

11,00

4,00

7,50

Limite de
Altura(3)
(m)

2

3

1

2

Limite de Nº.
de
Pavimentos (4)

1

1

0,5

1

Coeficiente de
Aproveitamento
Ca (5)

3,00

--

--

--

Recuo
Frontal
Mínimo
(m)

1, 3

2, 3, 5,
10, 13

3,7, 9

1, 3, 4,
5, 6, 9

Requisitos /
Prerrogativas
Especiais

- Pavimentação das vias em paralelepípedo;

Diretrizes Básicas de
Estruturação Urbana

do Junco) e do sistema viário estrutural indicado no

Viana

permitidos novos parcelamentos até a implantação total

Mapa 04 – Sistema Viário Proposto. Não devem ser

- Implantação do trecho do Parque das Lagoas (Lagoa

- Pavimentação das vias em paralelepípedo.

- Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;

Mapa 03 - Áreas Especiais e Ambiências Significativas;

- Implantação de articulações viárias indicadas no

Junco

(Loteamento)

Sagrada Família - Implantação de via estruturante proposta;

- Regularização urbanística e fundiária, onde couber.

Sagrada Família - Implantação de via estruturante proposta;

São Jorge

Localização

300,00

300,00

200,00

Lote
Mínimo
(m2)

30

20

20

Taxa
Permeável
Mínima(2)
(%)

11,00

11,00

7,50

Limite de
Altura(3)
(m)

3

3

2

Limite de Nº.
de
Pavimentos (4)

1

1

1

Coeficiente de
Aproveitamento
Ca (5)

4,00

4,00

3,00

Recuo
Frontal
Mínimo
(m)

3, 4, 8, 10

1, 3, 4

1, 3, 5

Requisitos /
Prerrogativas
Especiais

das vias estruturantes propostas.
OBSERVAÇÕES:
(1) AOP – Área de Ocupação Prioritária; AOS – Área de Ocupação Secundária; AOC – Área de Ocupação Contida; AC – Área Consolidada.
(2) Taxa Permeável: É a 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 chuva
(Sp) e a Área Total do Terreno (St). TP = Sp/St x 100.
(3) Altura medida do nível do meio fio ao ponto mais alto da cobertura.
(4) Inclusive o Pavimento Térreo.
(5) Coeficiente de Aproveitamento: Corresponde a área máxima construída permitida ou o potencial construtivo do terreno e representa a relação entre a área construída e a área do
terreno. Ca = Sc/St. Se o Ca indicado for 1 (um), por exemplo, equivale a dizer que é possível construir, no total, área equivalente à superfície do terreno. Devem ser observados os
demais parâmetros, especialmente a Taxa Permeável e Recuos.
REQUISITOS / PRERROGATIVAS ESPECIAIS:
1. Permitido no máximo colar em duas divisas do Lote.
2. Permitido colar em três divisas do Lote.
3. Permitidos parâmetros especiais para Habitação de Interesse Social nos casos de reurbanização / relocação e empreendimentos novos.
4. Áreas lindeiras às Vias Marginais à rodovia, recuo frontal mínimo de 10,00 m.
5. Lotes menores de 200,00 m2, bem como recuo frontal, devem ser analisados pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano.
6. Parcelamentos condicionados a aprovação do Conselho de Desenvolvimento Urbano.
7. Não serão permitidos novos parcelamentos ou conjuntos habitacionais.
8. Parcelamento de chácaras de, no mínimo, 2.000,00m2 até a implantação do sistema viário estrutural proposto e a infra-estrutura adequada.
9. Respeitar o recuo predominante na rua.
10. Parâmetros válidos após a implantação do sistema viário estrutural proposto e da infra-estrutura adequada.

AOS

AOP 4

AOP 3

Área (1)

Aprovação condicionada a parecer por parte do Conselho e, caso
necessário, a exigências adicionais.

Comercio e Serviços de Atendimento Geral

Atividades ligadas aos setores educacionais, culturais, socioculturais, higiene, assistência à saúde,
cooperativismo, governamental, justiça, segurança, cultura e outros de similar impacto no sistema
viário e uso do solo.

Características:

Institucional

Vinculadas à produção de peças e estruturas de cimento, gesso e amianto, metalurgia de metais
preciosos, artefatos de papel e papelão, confecção de roupas, calcados, artigos de joalheria, gráfica
eletrônica, artigo de caça e pesca, produtos de perfumaria, massas alimentícias, gelados e doce, e a
fabricação de outros de similar impacto ambiental, no sistema viário e uso do solo.

Características:

Industrial

Comercio varejista e serviços com atividades vinculadas aos setores alimentação, bebidas,
confecção e calçados, cama e mesa, móveis e decoração, eletrodomésticos, material de construção,
agências de automóveis e autopeças, oficinas eletromecânicas, agropecuária, comunicação,
financeiro, imobiliário, diversão e cultura e outras atividades similares de igual impacto no sistema
viário e uso do solo, acima de 150,00 m².

Características:

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS

TIPOLOGIAS/CARACTERÍSTICAS

GRUPO I* - BAIXO/MÉDIO GRAU DE IMPACTO NA ESTRUTURA URBANA

USOS SUJEITOS À ANÁLISE ESPECIAL

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS

Compreende, além das atividades industriais do Grupo I realizadas em portes superiores, outras
categorias de atividades industriais que causam algum tipo de incômodo ou insalubridade quanto ao
grau de poluição gerada, incluindo-se entre estas, serralheria, olarias e cerâmicas, móveis de metal,
móveis de madeira, construção naval, laminados e fios de borracha, máquinas, aparelhos e
utensílios, fabricação de chapas e placas de madeira e outros produtos de similar impacto ambiental,
no sistema viário e uso do solo.

Características

Industrial

Comercio atacadista e depósitos vinculados aos setores de mineração, papel, impressos e artigos de
escritório, produtos farmacêuticos e químicos, tecidos e vestuário, alimentos, bebidas, tabacaria,
brinquedos, artigos desportivos e de recreação e outras atividades de similar impacto no sistema
viário e uso do solo.

Comercio atacadista cuja atividade se vincula aos setores de animais vivos e produtores de origem
animal, produtos e resíduos de origem vegetal, ferragens, produtos metalúrgicos e materiais de
construção, inflamáveis, maquinas, aparelhos e equipamentos para indústria, agropecuária e para
serviços geral, veículos e acessório para veículos, móveis e eletrodoméstico e outras atividades de
igual impacto no sistema viário e uso do solo.

Características:

Aprovação condicionada a apresentação de memorial técnico de
Avaliação de Impacto de Vizinhança e parecer por parte do Conselho
onde serão explicitadas exigências adicionais para implantação e
Comercio varejista/serviços típicos dos corredores de tráfego cujas atividades se caracterizam por funcionamento.
comercio de material de demolição, sucata, garagem de limpeza urbana, concessionária de
automóveis, venda de automóveis, aluguel de maquinas agrícolas, produtos agropecuários, e outras
de similar impacto na estrutura urbana.

Comércio e Serviços

TIPOLOGIAS/CARACTERÍSTICAS

GRUPO II* – MÉDIO/ALTO GRAU DE IMPACTO NA ESTRUTURA URBANA E/OU MEIO AMBIENTE

Atividades de saúde de médio e grande porte tais como: hospitais especializados, maternidades,
hospital geral, hospital veterinário; presídio, e outros de impacto semelhante no sistema viário e uso
do solo.

Características

Institucional

TIPOLOGIAS/CARACTERÍSTICAS

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS

Indústrias não enquadradas nos GRUPOS I e II com alto grau de comprometimento ambiental tais
como: industrias de produtos químicos, explosivos e inflamáveis, fabricação de pólvoras, fósforo,
artigos pirotécnicos, beneficiamento de minérios e outras atividades de alto grau de impacto
ambiental, definida através de resolução do CONAMA.

Características:

Industrial

Condomínios horizontais.

Empreendimentos de uso residencial com mais de 150 (cento e cinqüenta) unidades, ou implantados
em área acima de 1ha.

Características:

Empreendimento Residenciais de Impacto

Equipamentos urbanos de grande interferência na estrutura urbana e no meio ambiente tais como:
autódromo, hipódromo, estádios esportivos, terminais rodoviários, ferrovias e aerovias, corpo de
bombeiros, jardim zoológico, jardim botânico, cemitérios e necrotérios, matadouros e abatedouros,
aterro sanitário e usinas de reciclagem de resíduos sólidos, estação de tratamento de efluentes,.

Grandes Equipamentos de Uso não Residencial

Aprovação condicionada a apresentação de Estudo de Impacto de
Vizinhança, exigências adicionais por parte do Conselho Comunitário
ou mediante apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e do
Características:
respectivo Relatório de Impacto Ambiental, caso haja determinação
Atividades diversas não residenciais com área construída superior a 2.000,00 m² ou implantados com de legislação superveniente.
áreas acima de 1ha.

TIPOLOGIAS/CARACTERÍSTICAS

GRUPO III – ALTO GRAU DE IMPACTO AO MEIO AMBIENTE E ESTRUTURA URBANA

LOCAL

COLETORA

ARTERIAL

LIGAÇÃO
REGIONAL

AC
AC
NA
AC
AC
NA
NA
AC
NA
NA
NA

> ou = 15

< 10

> ou = 10 e < 15

> ou = 15

< 10

> ou = 10 e < 15

> ou = 15

> 10

> ou = 10 e < 15

> ou = 15

NA

GRUPO I

NA

NA

NA

AC

NA

NA

AC

AC

NA

AC

AC

NA

GRUPO II

NA

NA

NA

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

GRUPO III

USO NÃO RESIDENCIAL

> ou = 10 e < 15

< 10

EM METROS

LARGURA DAS VIAS

LE = Licenciamento especial

NA = Não admitido

AC = Admitido sob condições

A = Admitido

COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA VIÁRIO E EXIGÊNCIA ESPECIAL

05. Capacidade

04. Intensidade do
Fluxo

03. Restrições

-Acesso direto à ocupação.

-Compõe
o
sistema
secundário.
-Articula o sistema de vias
arteriais e desenvolve-se
paralela às mesmas.
-Permite o acesso às
propriedades lindeiras.
-Permite o acesso às vias
hierarquicamente inferiores.

MARGINAL

-Compõe
o
sistema
secundário.
-Permite
o
acesso
às
moradias e às
demais
atividades
complementares.

LOCAL

-Alta e média capacidade

-Média e
capacidade

-Alta e média fluidez no -Média fluidez
tráfego.
tráfego.
baixa

no

-Média e baixa capacidade

-Média fluidez no tráfego.

-Baixa capacidade

-Baixa fluidez no
tráfego.
-Baixa
capacidade

à

-Baixa capacidade

-Baixa fluidez no tráfego.

-Vedado o trânsito de
o
-Vedado o trânsito de
qualquer
tipo
de
de
veículos automotores e
veículos,
inclusive
de
pedestres.
bicicletas e/ou seus
equivalentes.

direto

-Compõe o sistema
secundário.
-Destinada única e
exclusivamente
a
circulação de bicicletas
e/ou seus equivalentes.

CICLOVIA

à -Acesso
ocupação.

-Compõe o sistema
secundário.
-Destinada
exclusivamente
à
circulação
de
pedestres.

PEDESTRE

Acesso direto ou indireto à -Acesso direto à -Acesso
direto
ocupação.
ocupação.
ocupação.

-Compõe o sistema secundário.
-Permite
o
acesso
às
propriedades
lindeiras
no
máximo em uma das faces.
-Permite o acesso às vias
hierarquicamente inferiores.
Integra áreas ajardinadas,
compondo um sistema paralelo
envolvendo via local e ciclovia.

PARQUE

-Vedado o trânsito de
-Vedado
-Vedado o trânsito de carroça Vedado o trânsito de
-Vedado o trânsito de bicicleta
bicicleta pelas faixas de
trânsito
e bicicleta pela via principal.
bicicleta pelas faixas
pelas faixas de rolamento.
rolamento.
veículos
de rolamento.
carga.

à

-Compõe o sistema
secundário.
- Coleta e distribui o
tráfego dos bairros e
nucleações
-Efetua
a
alimentação das vias
arteriais.

COLETORA

02. Integração com a -Acesso à ocupação por via -Acesso direto
Área Ocupada
marginal.
ocupação.

01. Função

-Compõe o sistema principal.
-Atende
às
grandes
demandas
do
tráfego
intraurbano.
-Atende ao tráfego de
passagem e ao local.
-Atende prioritariamente ao
transporte
público
de
passageiros.

QUADRO 01 - CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
ATRIBUTOS
ARTERIAL

ANEXO III
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS DAS VIAS URBANAS

Lei do Plano Diretor do Município de Barra

m

Acostamento externo

Em desnível
Em desnível
Obrigatória

Controle de tráfego nas interseções

Via Marginal

2,5

Através da VM

Travessa de pedestre

Largura mínima de faixa de estacionamento

Acesso às propriedades adjacentes

Na VM

Estacionamento

3,00 (VM)

375

43

3,5

27

5

Não admitido

m

0,50

3

2x2

80

EXPRESSA

Parada de ônibus

Largura mínima do passeio

Raio mínimo de curva

Faixa total de domínio

Largura mínima da faixa de rolamento

Largura da faixa de domínio

Largura mínima do canteiro central

m

m

Número mínimo de Faixas

Acostamento interno

Km/h

UNIDADE

Velocidade Diretriz Mínima

QUADRO 02 - CARACTERÍSITCAS FÍSICAS E FUNCIONAIS

-

Obrigatória nos trechos onde as
condições geomorfológicas permitirem.

-

Semáforo ou placa de
parada

Semáforo ou placa de
parada
Cruzamento regulamentado

2,5

Direto

Permitido

Permitido

2,5

90

12

3,5

-

-

-

2,5

2

PARQUE

Faixa zebrada

2,5

Direto

Permitido

Permitido

2,5

90

12

3,5

-

-

-

2,5

2

COLETORA

Faixa zebrada

Em desnível ou em nível controlado

2,5

Através da VM

Na VM

Com baia

3,00 (VM)

150

41

3,5

16

3

0,50

3

2x2

ARTERIAL

Programa Integração de
Barra

Programa

Descrição

Esse projeto envolve ações de melhoria do atual aeroporto, no
curto prazo (dois anos), e construção de outro em longo prazo
(dez anos).
Reativação do porto fluvial de Barra.

02 Projeto Aeroporto

03 Projeto Porto Fluvial

Asfaltamento da Rodovia 351 que liga Barra a Buritirama
viabilizando um eixo/corredor de escoamento da produção até
Sta Rita de Cássia, ligando o Município a outros mais dinâmicos.
06 Estrada dos Brejos e Melhoria do aceso aos “brejos” e “baixões” – Estradas de Terra
Baixões
Batida.

05 Projeto Rodovia 351

04 Borda do São Francisco Projeto de recuperação ambiental, qualificação paisagística da
beira do São Francisco, no entorno da cidade.

Qualificação dos serviços de balsa associada a intervenções
urbanísticas e de valorização paisagística, no curto prazo (dois
anos), e construção da ponte em longo prazo (dez anos).

Descrição

01 Projeto Travessia

Projetos/Planos
Associados

ANEXO IV
PROGRAMAS E PROJETOS

Lei do Plano Diretor do Município de Barra

Descrição

Programa Barra Forte

complementares.

articular e integrar ações isoladas em torno de objetivos comuns ou

empreendedoras. O principal esforço deve se dar no sentido de

mapeamento das práticas produtivas, além do apoio a iniciativas

Descrição

Sub-programa
Produtivos

Envolve duas ações centrais:
1. Cadastro dos empreendimentos existentes (atuação,
caracterização econômica, localização, produtos ofertados e
quantidade).
2. Levantamento das habilidades e saberes dos chefes de
família e listagem dos produtos e das quantidades
consumidas.

Núcleos Implementação medidas para promoção e apoio a iniciativas de
geração de trabalho e renda para a população dos bairros e
nucleações urbanas mais pobres do município de Barra.

Sub-programa
de Implementação de ações diversas de infra-estrutura, estrutura
Regularização Urbanística urbanística nos bairros da cidade de Barra e demais distritos.

Sub-programa
de Levantamento, avaliação e regularização da posse de imóveis
aos moradores que tenham adquirido esse direito, conforme
Regularização Fundiária
determinações presentes no Código Civil e no Estatuto da
Cidade.

Projetos/Planos
Associados

Envolve ações relativas à identificação, cadastramento e 08 Projeto Barra no Mapa

07 Prozeis - Programa de Programa de Urbanização e Melhorias Habitacionais nos Bairros e
Inserção
Social
e distritos (incluindo Ibiraba, Igarité e povoado de Vanderlei),
Urbanística
das substituição das habitações precárias (taipa) por casas de melhor
Nucleações Urbanas de padrão, implantação de infra-estrutura e equipamentos sociais,
prioritariamente nos bairros Santa Clara, Sagrada Família, São
Barra
Francisco, Assunção, na cidade. As ações prioritárias do Programa
são aquelas definidas pelos moradores, indicadas nas fichas de
Qualidade Habitacional dos Bairros (Anexo1). Deve ser feito o
cadastro das unidades residenciais em taipa e/ou que não dispõem
de instalações sanitárias.

Programa

Programa

Descrição
09 Barra
Unida

Descrição

seca de coqueiro ou buriti.

folha), venda de bombons de rapadura embalados em folha

Produção da rapadura com selo e embalagem (pode ser na

10. Cachaça de mandioca e cana com selo e embalagem.
11. Fomento à produção cooperada de produtos de higiene.

9.

Naturalmente Envolve as seguintes ações:
1. Desenvolvimento de cursos de associativismo e
cooperativismo, bem como de gestão de cooperativas,
contabilidade e comercialização de produtos.
2. Montagem de oficinas para a identificação e formação de
redes de compras e vendas de insumos e produtos.
3. Montagem de oficinas para multiplicação dos saberes locais
relacionados à produção de diversos artigos tradicionais.
4. Implantação do Balcão SEBRAE.
5. Conscientização do consumo solidário, nas escolas.
6. Produção agrícola orgânica nos Brejos com selo de
qualidade e de produção popular.
7. Cooperativas/associações para a produção de doces e
geléias naturais de frutas produzidas organicamente pelas
famílias dos Brejos com selo.
7.1-Desenvolvimento de Atividade Agropecuária no
Município de Barra, principalmente nos Baixões.
8. Realização de estudo de viabilidade econômica para
implantação de uma Padaria Comunitária.

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Projetos/Planos
Associados

Descrição

segurança (polícias civil e militar, delegacia, cadeia etc.).

Construção de unidade que concentre as atividades de

instrumental necessário ao funcionamento eficaz das polícias.

Levantamento das necessidades e aquisição de equipamentos e

Contador de histórias.

biblioteca para percorrer os bairros da cidade e distritos.

Criação de acervo e adaptação de veículo para funcionar como

16 Segurança nos Bairros

Implantação de Postos Policiais nos bairros e distritos.

ostensiva) e a comunidade.

15 Projeto de Integração Desenvolvimento de palestras e atividades com vistas a um
Polícia/ Comunidade
melhor relacionamento entre as polícias (principalmente a

Programa
de Negociações junto ao Governo do Estado/ Secretaria de Segurança 13
Projeto
de
Fortalecimento
das Pública para implantação de projetos visando a melhoria do sistema Aparelhamento do Sistema
Instituições de Segurança
de Segurança Pública
de segurança no Município.
14
Construção
do
Complexo Policial

12 Biblioteca Volante

11 Museu Histórico/ Casa Criação de museu público onde esteja exposto e preservado todo
da Cultura/ Academia de o acervo histórico do Município (gravuras, mapas, fotografias,
Letras
objetos etc.). Criação da Academia de Letras de Barra.

outras atividades lúdico-culturais.

comunidade, através da realização de círculos de palestras e

Programa de Difusão da Incentivo ao resgate e difusão da cultura oral e das tradições 10 Programa Memórias da Identificação de membros da comunidade que possam contribuir
Cultura e Tradições Locais populares
Barra
para a difusão da cultura oral junto aos membros mais jovens da

Programa

Descrição

Projetos/Planos
Associados

Programa
Saúde

Família

saúde da população.
população.

Realização de feiras e palestras sobre higiene e saúde junto à

multimistura.

Assistência Social para produção e distribuição de

Articulação junto à Pastoral da Criança e Secretaria de

redução de carências nutricionais e melhoria da saúde.

aproveitamento dos recursos alternativos locais para

Oferta de cursos junto às mães de família sobre melhor

22 Programa de Apoio aos Atenção a pessoas dependentes de substâncias químicas e
Dependentes
de construção da Casa de Apoio Terapêutico.
Substâncias Químicas

no modelo não asilar.

21 Programa de Saúde Atenção aos portadores de doenças mentais e construção do
Mental
Centro de Saúde Mental e Tratamento para deficientes mentais

2.

1.

básicas:

20 Programa de Redução
Programa voltado para a eliminação das carências nutricionais,
das Carências Nutricionais sobretudo em crianças e gestantes. Compreende duas ações

19 Feiras da Saúde

Município.

Implantação do Programa de Saúde da Família em 100% do

Infantil) no Município.

Criação e implantação do Conselho Tutelar da Criança

com Conjunto de ações preventivas e assistenciais de promoção da 18 Implantação do PSF

Implantação do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho

assistenciais.

assistenciais para integração, fiscalização e apoio às ações

Elaboração do Cadastro da População Alvo e das instituições

Descrição

e demais secretarias e órgãos públicos

Programa de Formação Implementação do sistema formal de assistência social, envolvendo 17 Cadastro Assistencial
Integração
da
Rede as seguintes ações básicas:
Assistencial
Elaboração de Plano de Ação em articulação com entidades sociais

Programa

Programa

Descrição

Descrição

socorros.

Treinamento de professores e estudantes em primeiros

população adolescente

Distribuição de preservativos e contraceptivos junto à

química, gravidez precoce junto à comunidade estudantil.

de Educação para esclarecimento sobre DST, dependência

Realização de campanhas em articulação com a Secretaria

24 Programa de Saúde do Atenção especial preventiva e curativa ao idoso e distribuição
Idoso
gratuita de remédios de uso contínuo.

3.

2.

1.

23 Programa Adolescente Conjunto de projetos e ações para a melhoria da saúde do
Saudável
adolescente e redução de riscos, tais como:

Projetos/Planos
Associados

25 Programa de Melhoria
da Atenção nos Brejos e
nas Comunidades dos
Baixões e da Beira do Rio
São Francisco.

Programa

Descrição

Projetos/Planos
Associados

5.

4.

sobre

identificação,

utilização dos equipamentos sanitários.

habitacionais e sanitárias e campanha educativa sobre a

Realização de mutirão comunitário para melhorias

sociais.

aumentar a ajuda mútua, a cooperação e os vínculos

propiciando o aumento da interação entre eles visando a

enquanto ponto de encontro dos moradores locais,

roupa e utensílios no Rio. É importante enriquecê-lo

pratos em Ibiraba – para sanar a questão da lavagem de

Construção de uma lavanderia comunitária de roupas e

disseminação e tratamento de doenças.

esclarecimento

Campanha

3.

de

Treinamento da população em primeiros socorros

atendimento emergencial e realização de exames.

Criação de Unidade Avançada de Saúde equipada para

2.

1.

saúde do brejeiro

Conjunto de projetos e ações para a melhoria das condições de

Descrição

Descrição

Projetos/Planos
Associados

Descrição

dos barrenses.

30 Programa de Apoio ao Conjunto de ações voltadas para apoiar o cidadão barrense em
Barrense em trânsito
Salvador, como segue:
30.1 1. Recuperação e Manutenção da Residência do Estudante
Barrense.
2. Elaboração do cadastro e triagem de estudantes que
cursam pré-vestibular ou universidade em Salvador.
3. Implantação de Casa de apoio para hospedagem de
30.2
enfermos e acompanhantes em tratamento médico em
Salvador.

29 Criação da Rede de Integração e articulação das ações de assistência e promoção
social criando uma rede de proteção aos segmentos
Proteção Social
vulnerabilizados.

Programa Barra Solidária e Conjunto de ações voltadas para promover a integração 27 SAC Móvel
Unidade móvel de prestação de serviços públicos.
Cidadã
comunitária, incentivar ações solidárias e fortalecer as entidades de 28 Criação de Comitês de Organizar, dentro de cada comunidade, comitês de promoção de
representação popular, a consciência de cidadania e a auto-estima Ações Sociais nos Bairros ações sociais coletivas.

Programa de Qualificação Conjunto de projetos e ações voltadas para a melhoria da qualidade 26 Reaparelhamento do Melhoria das instalações e aquisição de equipamentos e
do Atendimento na Saúde do atendimento ambulatorial e hospitalar
Hospital e Postos de aparelhos para diagnósticos mais precisos.
Saúde

Programa

Descrição

Descrição

32 Projeto Clube
Terceira Idade

redução de barreiras arquitetônicas/urbanísticas.

Adaptação dos espaços de convivência comunitária com

realizados encontros, debates, festas, cursos, etc.

da Criação de espaço de convivência para idosos, onde possam ser

2.

especiais.

atividades esportivas com portadores de necessidades

31 Programa de Integração Projetos e ações voltadas para a integração e elevação da autode
Portadores
de estima dos portadores de necessidades especiais.
Necessidades Especiais
1. Criação de grupo especializado para o desenvolvimento de

Projetos/Planos
Associados

automóveis na cidade.

35
Sub-programa
de Sinalização tanto vertical como horizontal para as ruas da cidade,
Sinalização
e incluindo definição das toponímias (nome das vias) e colocação
Nomenclatura das Vias e
de placas de identificação dos logradouros e número das casas.
numeração das casas

vias.

há a necessidade de alteração no sentido de tráfego de algumas

34
Sub-programa
de Classificação de todas as vias (Via Expressa, Via Arterial, Via
Classificação, Adequação Coletora, Via Local e Via Especial para o Centro Antigo).
e Reordenamento das
Determinar as funções, normas e padrões para cada tipo de via a
Funções das Vias
serem seguidos. Reordenar todo o sistema viário, verificando se

melhorando, as características das vias a serem integradas.

Programa de Melhoria no Organizar e integrar o sistema viário da cidade, determinando o tipo, 33
Sub-programa Desapropriação das chácaras que hoje bloqueiam o sistema
Sistema
Viário
e função, normas e padrões para cada uma das vias. Qualificar, Desbloqueio do Sistema viário da cidade e posterior implantação dos trechos
Transportes
de Vias
organizar e tornar mais cômoda a circulação de pedestres e
complementares das vias, respeitando ou e se possível

Programa

Elaboração do zoneamento ambiental e plano de manejo da área da 39 Plano de Manejo da Elaboração do Plano de Manejo da APA.
referidas APA. Além do zoneamento, devem ser encaminhadas APA
ações paralelas de educação ambiental; fiscalização dos
desmatamentos e de divulgação da APA, além da criação de
roteiros de visitas.

Programa
de
Implementação e gestão
da APA da Lagoa de
Itaparica.

Programa de
Ambiental

Elaboração do zoneamento ambiental e plano de manejo da área da 38 Plano de Manejo da Elaboração do Plano de Manejo da APA.
referidas APA. Além do zoneamento, devem ser encaminhadas APA
ações paralelas de educação ambiental; fiscalização dos
desmatamentos e de divulgação da APA, além da criação de
roteiros de visitas.

Programa
de
Implementação e gestão
da APA das Dunas e
Veredas do Rio São
Francisco no Município

Educação Ambiental nas escolas de forma transversal e de

Elaboração, implantação e implementação de Projeto de

Meio Criação de museu a céu aberto com unidade de gestão situada
na sede municipal, onde devem ser desenvolvidas pesquisas e
ações envolvendo estudantes do Município, orientadas para o
conhecimento dos ecossistemas de Barra e para educação
ambiental da população.

37
Controle
e Regulamentar as vans e ônibus que transportam a população da
Normalização
do sede para o interior do Município. Também regularizar e fiscalizar
Transporte de Passageiros
o serviço de moto-táxis e táxi que opera na sede do Município.

Educação Desenvolvimento de ações de educação ambiental, com prioridade 40 Museu do
Ambiente de Barra
para as que seguem:

1.

Descrição

36 Sub-programa
Pavimentação de todas as vias urbanas da cidade incluindo a
de
Pavimentação
e drenagem superficial e subterrânea. Todas as vias devem ser
Drenagem
das
Vias
margeadas por calçadas com dois metros de largura e criação de
Urbanas
ciclovia, onde for possível.

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Programa

3.

2.

Criação,
produção
e
distribuição
de
material
didático/pedagógico para os participantes dos cursos de
capacitação em Educação Ambiental.

COMUAS, gestores e funcionários públicos;

de saúde, guias turísticos, produtores rurais, membros das

incluindo a população de um modo geral, agentes comunitários

Educação Ambiental na comunidade (Educação Não Formal),

Elaboração, implantação e implementação de Projeto de

e coordenadores pedagógicos das zonas urbana e rural.

(Educação Formal), tendo como público professores, diretores

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs

Descrição

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Programa de Recuperação Implementação de ações que possibilitarão a valorização, 41 Planos de Recuperação Elaboração dos Planos de Manejo das áreas degradadas por
atividades de mineração.
e Aproveitamento dos aproveitamento dos recursos minerais e recuperação de passivos de Áreas Degradadas
ambientais existentes no Município, de forma econômica e
Recursos Minerais
ambientalmente sustentável, como seguem:
3. Elaboração e implementação de plano de recuperação de
áreas degradadas por mineração.
4. Ordenamento de exploração de argila, areias e cascalhos.
5. Zoneamento e identificação de locais apropriados para a
exploração ordenada e ambientalmente sustentável de
materiais de empréstimo (areia, argila, cascalho e pedra), a
serem usados nas obras civis das zonas urbanas, estradas e
demais obras de arte a serem construídas no contexto do
Município.

Programa

Descrição

Implementação de ações que possibilitarão a valorização,
aproveitamento dos recursos hídricos e a recuperação de passivos
ambientais, gerados historicamente com a ocupação antrópica
urbana e rural no Município. As ações previstas se reportam a:
4. Recomposição das matas ciliares.
5. Saneamento dos rios São Francisco e Grande, evitando o
despejo de efluentes líquidos sem tratamento;
6. Fomento à navegação comercial e de lazer no contexto
regional.
7. Implantação de programas de educação ambiental de forma
transversal nos estabelecimentos de ensino.
8. Fomento às atividades agropecuária no Município tendo em
vista a existência de solos de boa qualidade e disponibilidade
de água.
9. Fomento e fiscalização da atividade pesqueira para evitar a
pesca predatória, especialmente com o uso de bombas.
10. Melhorias do sistema de drenagem de águas pluviais;
11. Recomposição das matas ciliares;
12. Desassoreamento dos rios São Francisco e Grande.
13. Fomento à navegação comercial e de lazer.

Programa

42
Programa
de
Recuperação, Valorização
e Aproveitamento dos
Recursos Hídricos do
Município.

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Descrição

Programa de Gestão de Implementação de ações focalizadas na promoção continuada do
Resíduos
Sólidos
e saneamento ambiental do Município, especialmente das áreas
Líquidos e Substâncias urbanas. Como ações prioritárias recomenda-se.
1. Gestão de Limpeza Urbana da sede municipal e distritos,
Tóxicas
enfatizando a coleta seletiva e aproveitamento através da
reutilização, reciclagem e compostagem e disposição adequada
dos resíduos sólidos coletados com a construção do aterro
sanitário para destino final dos resíduos.
2. Sistema de Esgotamento Sanitário – SES – para atendimento à
população de toda a cidade de Barra, incluindo tratamento e
disposição ambientalmente adequados, com despoluição das
lagoas do Junco, Saquinho e Saco Grande. Adoção de fossas
sépticas nos distritos e povoados.
3. Monitoramento dos lançamentos de efluentes industriais nos
corpos d’água
4. Fiscalização e monitoramento do uso de agrotóxicos e
defensivos agrícolas, especialmente nas atividades agrícolas
desenvolvidas nas margens dos rios;
5. Melhoria do sistema de abastecimento de água nos distritos.

Programa

Descrição

Loucos Realização de mutirão semestral de limpeza do Riacho de Icatu,
intitulado LOUCOS VARRIDOS DE ICATU e transformação
desse evento numa celebração, atraindo pessoas para o local.
Limpar, celebrar e estimular a participação na preservação do
lugar.

45
Programa
Varridos do Icatu

46 Projeto do Sistema de Projeto que define a solução para o esgotamento sanitário para
Esgotamento Sanitário
as áreas urbanas do Município.

Aterro Projeto do equipamento de destinação final dos resíduos sólidos.
Precede a elaboração do projeto o estudo de alternativas e
seleção da área.

de

44 Projeto
Sanitário

43 Plano de Gestão de Plano contendo definições quanto à sistemática de coleta,
Limpeza Urbana
limpeza urbana e destinação final dos resíduos sólidos, além da
concepção do modelo de gestão.

Projetos/Planos
Associados

Escola Programa de democratização e integração escola/ comunidade,
envolvendo a criação e implementação de Colegiados Escolares e
Conselhos Municipais de Controle e Acompanhamento do FUNDEF
e Alimentação Escolar.

Descrição

Programa de Formação Conjunto de projetos e ações para melhorar o nível de educação da
Profissional
população adulta e de formação profissional, com prioridade para as
seguintes ações:
1. Alfabetização progressiva da população adulta.
2. Negociação com universidades para atração e criação de
cursos para formação profissional para atendimento às
demandas do Município e Região.
3. Negociações com outras instâncias governamentais para a
implantação de Escola Pública Profissionalizante.

48 Programa de Melhoria Implementação de projetos e ações voltadas para a qualificação do
da Qualidade do Ensino
ensino público municipal. São ações básicas e prioritárias:
1. Elaboração do Plano Municipal de Educação que contemple o
desenvolvimento e implantação de sistema próprio de ensino e
implementação de modelo de acompanhamento e avaliação do
sistema.
2. Articulação junto à Universidade do Estado para implantação
do Núcleo de Formação da UNEB.

47
Programa
Comunidade

Programa

Escola Construção de Escola Profissionalizante de nível médio para
formação e capacitação de mão-de-obra para produção de
pescado, agricultura, pecuária, hotelaria e turismo, serviços
auxiliares de saúde etc.

Descrição

51
Programa
de Consolidação de uma rede envolvendo o setor público, entidades
Alfabetização de Jovens e da sociedade, igrejas e o setor privado para reduzir o
analfabetismo no Município.
Adultos

50 Projeto de Universidade Estímulo à implantação de universidade ou faculdades isoladas
ou Faculdades em Barra
em Barra, priorizando cursos compatíveis com a demanda de
formação superior da região.

49 Projeto de
Profissionalizante

Projetos/Planos
Associados

Programa de Valorização e
Preservação do Patrimônio
Cultural

Programa

Descrição

Descrição

54 Projeto Cerâmicas da Criação de um Centro de Artesanato para comercialização e
divulgação do artesanato em cerâmica produzido em Barra.
Barra
Envolve as seguintes ações:
1. Articulação entre os artesãos do Município para a criação de
uma entidade que venha ser a gestora do projeto.
2. Promoção de curso pelos ceramistas locais voltados para a
população jovem.
3. Divulgação da produção no Estado, no País e em outros
países.

53 Projeto de Recuperação Recuperação do patrimônio arquitetônico de Ibiraba.
do Distrito de Ibiraba
*corrigido a pedido

52 Projeto de Recuperação Programa envolvendo a recuperação do núcleo antigo da cidade
da Cidade Antiga
onde está concentrado o patrimônio urbanístico e arquitetônico
da cidade.
1. Atualização e complementação do inventário.
2. Implementação de medidas para tombamento e
recuperação do patrimônio arquitetônico da cidade,
inclusive edificações do patrimônio moderno.
3. Desenvolvimento de ações voltadas para a educação
patrimonial.
4. Conjunto de ações para a valorização da cultura local
(literatura, música, artesanato e etc.).

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Introdução na grade curricular de disciplina que ofereça
informações sobre a história do Município e região, seu folclore e
sua cultura.

55 Cultura Sanfranciscana

Projeto orientado para a promoção de ações que de um lado,
valorize a cultura e eleve a qualidade de vida do beiradeiro, e, de
outro, promova condições para a realização de passeios às ilhas.
Destacam-se no projeto, as seguintes medidas:
1. Promoção de apoio à produção agrícola familiar nas ilhas;
2. Controle e monitoramento da extração de argila;
3. Fiscalização e controle das embarcações, no sentido de
garantir a segurança dos passageiros;
4. Identificação de paisagens e locais aprazíveis para
visitação.
5. Definição de roteiros turísticos pelas Ilhas fluviais com
serviços e equipamentos de apoio.

Descrição

Projetos/Planos
Associados

Programa de Gestão do Programa envolvendo ações de valorização e fomento do 56 Ver as Ilhas
Turismo Regional
ecoturismo regional, preservação dos ecossistemas existentes e do
patrimônio construído, como seguem:
1. Proteção do patrimônio ambiental do Município.
2. Proteção e valorização do patrimônio cultural, envolvendo o
patrimônio tangível e intangível.
3. A conservação e implementação da área de lazer nas margens
do rio Grande;
4. Divulgação de potencialidades turísticas regionais de forma
integrada com os municípios vizinhos – Ibotirama, Morporá,
Gentil do Ouro e Xique -Xique com vistas a utilizar as reservas
naturais de forma ambientalmente sustentável, especialmente
das APAS das Dunas e Veredas e da Lagoa de Itaparica.
5. Inserção no Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Turismo na Região Oeste (junto com Barreiras e São Desidério)
6. Criação de cooperativa e treinamento de mão-de-obra para
guia turístico, com ênfase especial para a formação e evolução
destes ecossistemas e práticas conservacionistas.
7. Melhoria e monitoramento da qualidade de estrutura de
hospedagem, alimentação e serviços turísticos em geral.

Programa

Programa

Descrição
57 Sub-programa de
Turismo Ecológico
Brejos

Projetos/Planos
Associados

carros de passeio na localidade.

alternativo, a fim de impedir posteriormente a circulação de

estudos com vistas a prover a localidade de transporte

Controle rigoroso do tráfego de carros em Ibiraba e realização de

meio ambiente.

sinalizado com placas informativas sobre os cuidados com o

argila pelos moradores em oficinas artesanais. O local deve ser

ecossistema – incluir maquetes talhadas na madeira ou feitas em

painéis com informações sobre a história do povoado e o seu

vendidos produtos da culinária regional. Nesse espaço cabem

Ibiraba, onde pode ser posto para exposição o artesanato local e

Criação de espaço de descanso (com redes) e contemplação em

Rio São Francisco.

Exploração turística da zona rural do Município conhecida como
nos “brejos” e do Brejo do Icatu no distrito de Ibiraba, margeados pelo

Descrição

Descrição

Descrição

Parque Projeto urbanístico e paisagístico na área das lagoas do Junco,
Saco Grande e Saquinho, através de tratamento de saneamento
básico e construção de parques, equipamentos de lazer e apoio.
Deve ser avaliada a possibilidade e viabilidade técnica de
manutenção do espelho d´água de pelo menos duas das lagoas
no projeto do parque.

58 Construção do Centro Construção de equipamento com instalações adequadas à
de Convenções
realização de seminários, encontros, palestras, cursos e outros
eventos, compatível com a demanda local. Deve conter auditório
com capacidade para no mínimo 300 pessoas e salas menores.
Este equipamento seria, em princípio, implantado na área do
antigo teatro. O projeto deve ser realizado por profissional
especializado em restauração e com experiência na realização
de trabalhos em áreas antigas. Podem ser agregados ao projeto,
imóveis lindeiros, mas essa proposta terá ainda que ser avaliada
detalhe, através de estudo específico.

Projetos/Planos
Associados

Programa Barra do Rio Programa contendo ações de valorização do Rio Grande e de 59 Projeto do
Grande
afirmação da sua importância econômica, cultural e ambiental para Lagoas da Barra
Barra. Além das ações contempladas no Programa de Recuperação,
Valorização e Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Município e
dos projetos associados a este programa, devem ser desenvolvidas
as que seguem:
1. Pesquisa e difusão da historia de Barra.
2. Retomar a antiga toponímia do Município “Barra do Rio
Grande”.

Programa

Programa de Controle e
Organização
do
Abastecimento Alimentar

Programa

Descrição

Projeto de construção de cais para proteção contra as cheias no
entorno do bairro Santa Clara.

61 Cais de Santa Clara

64 Projeto do Matadouro

63 Feira da Cidade

Estruturação da Vigilância Sanitária.

3.

Construção do matadouro municipal.

Definição de estrutura de gestão;

2.

Estruturação do sistema de abastecimento alimentar da cidade
envolvendo as seguintes ações:
1. Reorganização da feira central;

62 Cais do Bairro de São Projeto de construção de cais para proteção contra as cheias no
entorno do bairro Vila dos Pescadores.
Francisco

60 Projeto
Touro

de Projeto urbanístico e de recuperação ambiental da área da praia
do Rio Grande, envolvendo a área do restaurante existente no
local. O projeto deve incorporar os valores paisagísticos locais,
agregando-lhes qualidade e sem comprometê-los com a
implantação excessiva de equipamentos.

Descrição

Cabeça

Projetos/Planos
Associados

Descrição

Descrição

66 Projeto
Cemitério

do

Novo Construção do novo cemitério

65 Projeto Conviver no Criação de espaços de lazer ativo e contemplativo que atendam
Bairro
às diversas faixas etárias, com especial atenção à população
infantil e idosa. As ações prioritárias são as que seguem:
1. Qualificação urbanística e paisagística dos espaços livres
para o desenvolvimento de atividades desportivas e de lazer
(praças, ciclovias, equipamentos para prática esportiva).
2. Consolidação de áreas utilizadas pela população como
praças e campos e que não possuem nenhuma benfeitoria.
3. Implantação de parques infantis nos bairros.
4. Construção de praça com anfiteatro para eventos públicos
(apresentação de orquestras, corais, peças, recitais, feiras
culturais etc.).
5. Criação de órgão responsável pela conservação de
parques, praças e jardins.

Projetos/Planos
Associados

Programa
de Programa orientado para o desenvolvimento da agricultura regional 67 Projeto Feira dos Brejos Organização de um espaço destinado à comercialização dos
produtos dos Brejos da Barra. Toda a produção deve ser
Desenvolvimento e Gestão com tendências diversificada, frente as excelentes condições de
encontrada (pães, doces, geléias, rapadura, cachaça, etc).
solo e disponibilidade de água, dentro de uma perspectiva de
da Agricultura Regional
consideração à capacidade de suporte dos recursos ambientais e

Programa Conviver

Programa

Programa
projeto

deve 68 Projeto Barra Irrigada

5.

agroindústrias,

de

forma

ambientalmente

Criação de selo para diferenciação da produção dos Brejos.

sustentável.

de

Projeto de nova biblioteca municipal no antigo teatro (antiga
comissão da codevasf). Deixando o prédio atual para uso
exclusivo da câmara de vereadores
72 Projeto de educação Incluir no currículo escolar a educação no trânsito
para o trânsito

71 Nova Biblioteca

70 Distrito Industrial dos Projeto de um Distrito Industrial contendo a infra-estrutura
Brejos
adequada para a implantação de pequenas unidades de
beneficiamento dos produtos dos Brejos, dentro das limitações
impostas pela capacidade de produção sustentável do
ecossistema. Também envolve ações para a promoção externa
dos produtos dos brejos e de articulação de empresas de
cosméticos que possam ter interesse na aquisição dos produtos
locais, a exemplo do Buriti.

Criação

3.

4.

Cultivo agrícola irrigado das terras do distrito de Igarité,
localizadas às margens do Rio.

Descrição

Monitoramento e fiscalização a fim de coibir o desmatamento 69 Distrito Industrial de Projeto de um Distrito Industrial contendo a infra-estrutura
Igarité
adequada para a implantação de unidades industriais de suporte
indiscriminado;
à agricultura irrigada. Deve contar com infra-estrutura adequada
Reflorestamento e conservação dos nascentes e matas ciliares
e ter capacidade para unidades produtivas e de armazenamento
das áreas de brejos e das margens dos rios e riachos do
compatíveis com a produção agrícola prevista.
Município.

produção e com vistas ao beneficiamento;

Capacitação dos trabalhadores direcionada para o manejo da

O

Projetos/Planos
Associados

2.

1.

aos traços culturais das comunidades.
necessariamente envolver as seguintes ações:

Descrição

Programa

Descrição
73
Readequação
posterior relocação
rodoviária

Projetos/Planos
Associados
e
da

Descrição

Destinação de Áreas

CATEGORIA

Em situações onde houver a necessidade de implantação de equipamentos de maior porte, como escola de ensino médio/escola técnica,
universidade e outros, o órgão municipal competente ou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá exigir a destinação de maior
área, compensando o parcelador, pelo excedente de área, com aumento do seu potencial construtivo (aplicável para as Áreas de Ocupação
Prioritária – AUP) em área equivalente ao potencial expropriado.

Nos empreendimentos cujo número de lotes ou habitações seja inferior a 15 (quinze) unidades, o parcelador, em vez de destinar o percentual
previsto de área para instalação de equipamentos comunitários, fica obrigado a repassar a quantia equivalente ao valor venal da área à
municipalidade, que aplicará esses recursos exclusivamente nas Zonas Especiais de Interesse Social.

Nos loteamentos destinados ao uso industrial, cujas áreas dos lotes forem superior a 5.000,00 m2 (cinco mil metros quadrados), a percentagem
das áreas doadas ao Município poderá ser reduzida para 30% (trinta por cento) do total da gleba;

As áreas destinadas ao sistema de circulação, a equipamentos urbanos e comunitários, e as áreas verdes e de lazer, serão doadas
gratuitamente ao Município no ato do registro do parcelamento independentemente de Escritura pública de doação e equivalerão a, no mínimo,
38% (trinta e oito por cento) da área total da gleba;

DIRETRIZES E PARÂMETROS

LOTEAMENTOS

ANEXO V – DIRETRIZES E PARÂMETROS PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS

Lei do Plano Diretor do Município de Barra

CATEGORIA

No ato da aprovação do parcelamento, a municipalidade poderá exigir a transferência de área de interesse ambiental nele existente ao seu
domínio, mediante pagamento com transferência de potencial construtivo nas AOP, concedendo o acréscimo de área equivalente ao potencial
da área de valor ambiental requerida.

Até a instalação dos equipamentos acima previstos para as áreas verdes, por parte do parcelador, este deve afixar placa indicativa constando a
função da área e a indicação da sua totalidade em metros quadrados.

Sobre as áreas verdes, quando da implantação do parcelamento/empreendimento habitacional, devem ser instalados, pelos parceladores,
equipamentos destinados apenas ao cumprimento de sua finalidade, de acordo com as exigências da municipalidade.

As áreas verdes devem, necessariamente, guardar as condições efetivas para a função de lazer e recreação, não as admitindo nas sobras de
lotes, nos talvegues e nas áreas alagadas ou inundáveis e nas áreas de valor ecológico.

Até a implantação dos equipamentos comunitários nas áreas a eles destinadas, o parcelador manterá placa indicativa onde deverá explicitar o
uso previsto, fixado pela municipalidade e a área correspondente em metro quadrado.

Havendo interesse da municipalidade e ocorrendo a aprovação do Conselho Comunitário Municipal, as áreas para implantação de
equipamentos comunitários poderão ser doadas fora da poligonal da gleba parcelada, desde que seja resguardada a correspondência em
termos de valor venal do terreno na Planta Genérica de Valores.

Para as áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários, o Poder Público deve ter como referência os seguintes parâmetros a fim
de que possa exigir a parcela de área institucional adequada, de acordo com as necessidades da Área Urbana:
•
Unidade de Saúde, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 1.200,00 m²;
•
Escola de Educação Infantil, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 1.200,00 m²;
•
Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 3.000,00 m²;
•
Creche, com área mínima de terreno com 500,00 m².

DIRETRIZES E PARÂMETROS

As quadras não poderão ultrapassar o comprimento de 200,00m (duzentos metros), salvo em casos especiais, como composição obrigatória dos
logradouros públicos existentes.

Quadras e Lotes

As quadras não poderão ultrapassar o comprimento de 200,00m (duzentos metros), salvo em casos especiais, como composição obrigatória dos
logradouros públicos existentes.

Nenhum lote resultante de loteamento aprovado poderá situar-se em mais de um Município.

Os lotes deverão obedecer às seguintes disposições:
•
atenderem às dimensões mínimas estabelecidas no Anexo II desta Lei;
•
fazer frente, obrigatoriamente, para logradouros públicos destinados à circulação de veículos ou de pedestres;
•
não poderão distar mais de 600,00 m (seiscentos metros) de Via Coletora ou de circulação de veículos do sistema de transporte coletivo, e
400,00 m (quatrocentos metros) de área destinada à recreação, medidos ao longo do eixo da via que lhes dá acesso.

Todo loteamento deverá dispor de, pelo menos, uma via de acesso de veículos, que será articulada à via de acesso principal do
empreendimento.
As vias de circulação deverão observar as seguintes disposições:
•
articular-se com as vias oficiais existentes ou propostas pelo Plano Diretor Urbano;
•
atenderem às características técnicas de acordo com sua hierarquia, conforme Anexo I desta Lei;
As vias sem saída serão admitidas, desde que, no dispositivo de retorno da pista de rolamento, possa ser inscrito um círculo de raio igual ou
superior à largura da respectiva pista ou desde que a solução permita a manobra de veículos de serviço utilizado na coleta de resíduos sólidos
na Cidade.

Todo loteamento com 100 (cem) lotes ou mais, deverá dispor de área destinada ao uso comercial e de serviços de, no mínimo, 1,5% (um e meio
por cento) do total da gleba.

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Sistema Viário

CATEGORIA

Desmembramento

Remembramento

Termo de Acordo e
Compromisso

CATEGORIA

Aplicam-se para desmembramentos as seguintes disposições:

Não serão admitidos remembramentos que alterem as áreas originais destinadas aos equipamentos comunitários e de lazer.

O parcelamento do solo na categoria de Loteamento poderá ocorrer sob a forma de reloteamento, ficando sua aprovação condicionada às
normas estabelecidas para as respectivas categorias.

Para loteamentos destinados ao uso industrial, o Município poderá fazer outras exigências complementares quanto à infra-estrutura e proteção
ambiental, objetivando assegurar condições adequadas de funcionamento dos empreendimentos e atividades a se instalarem.

De acordo com o tipo de loteamento e a conveniência da Administração Pública, outras exigências poderão ser acrescentadas ao TAC, além
das seguintes:
•
facilitar a fiscalização da obra, pela Prefeitura, durante sua execução;
•
não anunciar ou vender, sob qualquer forma, nem outorgar a escritura de compra e venda, nem celebrar qualquer ato negociável referente
ao empreendimento, sem que antes estejam concluídas 60% (sessenta por cento) das obras discriminadas no respectivo Termo de Acordo
e Compromisso - TAC e cumpridas as demais obrigações impostas por esta Lei e pela legislação superveniente, ou outras estabelecidas no
TAC;
•
efetuar, em garantia ao cumprimento do TAC, caução em dinheiro, título de dívida pública municipal, fiança bancária ou garantia real de
40% (quarenta por cento) da área total dos lotes, a ser averbada à margem da inscrição do plano do loteamento, no Registro de Imóveis, a
qual será liberada após a conclusão e aceitação das obras mencionadas no TAC.

Para a aprovação do loteamento promovido por particular será firmado Termo de Acordo e Compromisso - TAC entre a Prefeitura e o
parcelador, no qual este se comprometerá a garantir a realização de todas as obras de terraplanagem, meio fio, rede de energia elétrica e
iluminação pública, sistema de abastecimento de água potável, pavimentação, rede de esgotos ou fossas sépticas, drenagem, arborização e
demarcação dos lotes, quadras e logradouros, colocação das placas indicativas da destinação e superfície das áreas doadas à municipalidade,
de acordo com os respectivos projetos aprovados, que após assinado, deverá ser levado perante o Oficio competente, para efeito de Registro
do Parcelamento.

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Infra-estrutura

CATEGORIA

só serão objeto de parcelamento, sob a forma de desmembramento, os terrenos que ainda não foram objeto de arruamento ou
parcelamento sob qualquer forma;
quando a área da gleba for superior a 1 ha (um hectare), haverá a transferência para o patrimônio municipal, por ocasião do registro do
empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis, de 20% (vinte por cento) da área total da gleba.

Os principais troncos de ligação e eixos centrais devem ser indicados no projeto, assim como sua articulação com o sistema viário existente.

No caso de inexistência de articulação com o sistema viário existente, o loteante deverá executar o trecho da via que dará acesso ao
parcelamento, às suas expensas, de conformidade com os parâmetros indicados no Plano Diretor.

Caso o sistema viário proposto no PDU não esteja implantado, o loteante deverá reservar a área correspondente à via proposta com a
respectiva faixa de domínio.

O Poder Público deve adotar providências no sentido de garantir a implantação da infra-estrutura pelo loteante, às suas custas e em prazo
definido.

•

•

•

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Enquadram-se na categoria loteamento de Interesse Social aqueles que apresentam as seguintes características:
•
área mínima de lote de 70,00m² (setenta metros quadrados) e máxima de 160m² (cento e sessenta metros quadrados);
•
altura da edificação de, no máximo, 7m (sete metros) se a ocupação for destinada a unidade multifamiliar de 2 (dois) pavimentos em
unidades isoladas ou conjunto;
•
altura da edificação de, no máximo, 10m (dez metros) e fração ideal não superior a 160m² (cento e sessenta metros quadrados), se a
ocupação for destinada a unidade multifamiliar de 3 (três) pavimentos, em unidades isoladas ou conjunto.

Os parcelamentos para habitação de interesse social atenderão às disposições para loteamentos diversos, no que couber, observadas as
seguintes normas:
•
serão admitidos lotes com área inferior a 125,00 m2, (cento e vinte e cinco metros quadrados) e testada inferior a 5,00 m, (cinco
metros) nos empreendimentos declarados de interesse social, por ato específico do Chefe do Executivo Municipal, respeitado o
mínimo de 70,00 m2 (setenta metros quadrados) de área e inscrição no lote de uma circunferência de 4,00 m (quatro metros);
•
as vias de pedestre, de acesso às unidades habitacionais, atenderão ao mínimo de 3m (três metros) de largura para edificações
térreas, 4m (quatro metros) para edificações de 2 (dois) pavimentos e 6m (cinco metros) para edificações de 3 (três) pavimentos;
•
o comprimento das quadras não excederá a 120,00 m (cento e vinte metros).

Disposições Gerais

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Enquadramento

CATEGORIA

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL

O empreendedor doará gratuitamente à municipalidade, 30% da área da gleba para implantação de equipamentos públicos ou na categoria de
área verde, no ato do registro do condomínio independentemente de Escritura pública de doação, após o que será excluída da poligonal do
condomínio, passando aos cuidados da Prefeitura, não isentando com isso o parcelador das obrigações de implantar a infra-estrutura
necessária e de destinar no mínimo 10% da gleba restante para área verde e de lazer internas do condomínio.

Destinação de Áreas

Em situações onde houver a necessidade de implantação de equipamentos de maior porte, como escola de ensino médio/escola técnica,
universidade e outros, o órgão municipal competente ou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano poderá exigir a destinação de maior
área, compensando o parcelador, pelo excedente de área, com aumento do seu potencial construtivo (aplicável para as Áreas de Ocupação
Prioritária – AUP) em área equivalente ao potencial expropriado.

Nos empreendimentos cujo número de lotes ou habitações seja inferior a 15 (quinze) unidades, o parcelador, em vez de destinar o percentual
previsto de área para instalação de equipamentos comunitários, fica obrigado a repassar a quantia equivalente ao valor venal da área à
municipalidade, que aplicará esses recursos exclusivamente nas Zonas Especiais de Interesse Social.

O parcelamento em Condomínio deve:
•
evitar a segregação espacial da cidade;
•
assegurar a integração aos espaços da cidade;
•
obedecer as exigências de implantação de vias periféricas integradas à estrutura urbanística, existente ou planejada.
A poligonal da gleba não poderá inscrever segmento de reta superior a 200m (duzentos metros).

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Condições Gerais para
Implantação

CATEGORIA

CONDOMÍNIOS

ANEXO VI– DIRETRIZES E PARÂMETROS PARA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

Lei do Plano Diretor do Município de Barra

Sistema Viário

CATEGORIA

Todo condomínio deverá dispor de, pelo menos, uma via de acesso de veículos, que será articulada à via de acesso principal do
empreendimento.

No ato da aprovação do condomínio, a municipalidade poderá exigir a transferência de área de interesse ambiental nele existente ao seu
domínio, mediante pagamento com transferência de potencial construtivo nas AOP, concedendo o acréscimo de área equivalente ao potencial
da área de valor ambiental requerida.

Sobre as áreas verdes, quando da implantação do condomínio, devem ser instalados, pelo empreendedor, equipamentos destinados apenas ao
cumprimento de sua finalidade, de acordo com as exigências da municipalidade.

As áreas verdes e para equipamentos públicos devem necessariamente, guardar as condições efetivas para a suas respectivas funções, não as
admitindo nas sobras de lotes, nos talvegues e nas áreas alagadas ou inundáveis e nas áreas de valor ecológico e ambiental.

Até a implantação dos equipamentos comunitários nas áreas a eles destinadas, o empreendedor manterá placa indicativa onde deverá explicitar
o uso previsto, fixado pela municipalidade e a área correspondente em metro quadrado.

Havendo interesse da municipalidade e ocorrendo a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, as áreas para implantação
de equipamentos comunitários poderão ser doadas fora da poligonal da gleba do projeto, desde que seja resguardada a correspondência em
termos de valor venal do terreno na Planta Genérica de Valores.

Para as áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários, o Poder Público deve ter como referência os seguintes parâmetros a fim
de que possa exigir a parcela de área institucional adequada, de acordo com as necessidades da Área Urbana:
•
Unidade de Saúde, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 1.200,00 m²;
•
Escola de Educação Infantil, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 1.200,00 m²;
•
Escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio, com projetos de edificações térreas, área mínima de terreno de 3.000,00 m²;
•
Creche, com área mínima de terreno com 500,00 m².

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Fica o condomínio responsável pela execução dos serviços urbanos na sua área interna.

O Poder Público deve adotar providências no sentido de garantir a implantação da infra-estrutura pelo loteante, às suas custas e em prazo
definido.

Infra-estrutura

De acordo com a conveniência da Administração Pública, outras exigências poderão ser acrescentadas ao TAC, além das seguintes:
•
facilitar a fiscalização da obra, pela Prefeitura, durante sua execução;
•
não anunciar ou vender, sob qualquer forma, nem outorgar a escritura de compra e venda, nem celebrar qualquer ato negociável referente
ao empreendimento, sem que antes estejam concluídas, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das obras discriminadas no respectivo Termo
de Acordo e Compromisso - TAC e cumpridas as demais obrigações impostas por esta Lei e pela legislação superveniente, ou outras
estabelecidas no TAC;
•
efetuar, em garantia ao cumprimento do TAC, caução em dinheiro, título de dívida pública municipal, fiança bancária ou garantia real de
40% (quarenta por cento) da área total dos lotes, a ser averbada à margem da inscrição do plano do condomínio, no Registro de Imóveis, a
qual será liberada após a conclusão e aceitação das obras mencionadas no TAC.

e Para a aprovação de condomínio, será firmado TAC (Termo de Acordo e Compromisso) entre a Prefeitura e o empreendedor, no qual este se
comprometerá a realizar às suas custas, todas as obras de terraplanagem, meio fio, rede de energia elétrica e iluminação pública, sistema de
abastecimento de água potável, pavimentação, rede de esgotos ou fossas sépticas, drenagem, arborização e demarcação dos lotes, quadras e
logradouros, colocação das placas indicativas da destinação e superfície das áreas doadas à municipalidade, além da manutenção de toda a
estrutura física e infra-estrutura instalada no condomínio, de acordo com os respectivos projetos aprovados, que após assinado, deverá ser
levado perante o Oficio competente, para efeito de Registro do Parcelamento.

As vias de circulação deverão observar as seguintes disposições:
•
articular-se com as vias oficiais existentes ou propostas pelo Plano Diretor Urbano;
•
atenderem às características técnicas de acordo com sua hierarquia, conforme Anexo III desta Lei;

DIRETRIZES E PARÂMETROS

Serviços Urbanos

Termo de Acordo
Compromisso

CATEGORIA

CATEGORIA

Os principais troncos de ligação e eixos centrais devem ser indicados no projeto, assim como sua articulação com o sistema viário existente.

No caso de inexistência de articulação com o sistema viário existente, o loteante deverá executar o trecho da via que dará acesso ao
parcelamento, às suas expensas, de conformidade com os parâmetros indicados no Plano Diretor.

Caso o sistema viário proposto no PDU não esteja implantado, o loteante deverá reservar a área correspondente à via proposta com a
respectiva faixa de domínio.

DIRETRIZES E PARÂMETROS

