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APRESENTAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista apresenta à sociedade o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU, que juntamente com o Plano Diretor do Distrito Aeroportuário – 
PDAP, consolida os instrumentos para implementação de uma nova política urbana, tecnicamente 
fundamentada, politicamente sustentada e socialmente legitimada. Esses dois documentos programáticos 
estruturam e possibilitam concretizar ações necessárias e orientadas pelos princípios do desenvolvimento 
sustentável nas dimensões espacial, socioeconômica, ambiental e institucional, assim como pela 
afirmação do direito à cidade. 

Como exercício de um processo de governança social e política, a implementação do PDDU deve ser 
entendida como uma nova etapa da consolidação e do fortalecimento da sociedade, capaz de mobilizar 
os agentes sociais e de organizar as ações convergentes dos diversos setores, de modo a construir as 
transformações da realidade que conduzam ao futuro desejado para o Município. 

O processo de elaboração do PDDU foi desenvolvido em total atendimento aos requisitos da legislação 
urbana, especialmente no que concerne à Lei Federal no 10.257/2001 Estatuto da Cidade e ao Controle 
Social, que constitui requisito legal obrigatório à construção, à implementação e ao acompanhamento de 
políticas, programas e serviços públicos.  

Pela sua concentrada escala territorial e populacional, o processo participativo da elaboração do PDDU 
possibilitou a implementação de amplos mecanismos de mobilização da população e dos agentes sociais, 
fomentando e criando a oportunidade da proximidade da cidadã e do cidadão conquistenses, o 
acolhimento e encaminhamento de seus problemas e de suas aspirações. O processo participativo 
estabelece o comprometimento das comunidades e dos diversos segmentos sociais com as opções 
técnicas e com as proposições e prioridades do PDDU, constituindo fundamentos básicos para a eficácia 
de sua implementação, com legitimidade e controle social. 

Para a construção do novo PDDU, o município contou com o apoio institucional e técnico da Fundação 
Escola Politécnica da Bahia (FEP), que agregou as condições essenciais para o processo participativo e 
para a qualidade técnica dos estudos: i) quadros técnicos e consultores qualificados; ii) reconhecimento 
público e legitimidade da Universidade como agente da mobilização social; iii) qualificação institucional 
para apoio técnico a planos, programas e projetos de interesse público, decorrente da sua natureza de 
instituição credenciada pela Universidade Federal da Bahia, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia.  

O processo participativo do PDDU foi consubstanciado por meio da instituição do Grupo Técnico de 
Acompanhamento do PDDU (GTA), instância legalmente responsável pela discussão pública, 
encaminhamento das demandas sociais e validação dos estudos temáticos e setoriais do Plano. Nesse 
contexto, devem ser reconhecidos os esforços e a importante contribuição dos participantes do GTA, 
composto de 44 representantes de bairros, distritos, Movimentos Sociais e Associações Comunitárias, seis 
Conselhos de Classes e Sindicatos, dois Conselhos Sociais, quatro ONGs, três instituições de ensino 
superior, 10 organizações dos Setores Produtivos, e 54 representantes de instituições dos Serviços 
Públicos Municipal, Estadual e Federal. 

No âmbito interno da Administração Municipal deve ser reconhecida a participação e a contribuição de 
todas as Unidades da Prefeitura no processo de elaboração do PDDU. Através do Decreto Municipal nº 
18.889, de 12 de setembro de 2018, foram instituídos os Grupos Administrativos GA-PDDU, formados por 
representantes designados em cada Secretaria, com a função de acompanhar e articular a elaboração do 
novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vitória da Conquista - PDDU e do Plano Diretor do 
Distrito Aeroportuário – PDAP nos âmbitos das diversas Unidades da Administração Municipal. 

Em seu conjunto, foram instituídos 18 Grupos Administrativos, abrangendo um total de 64 Servidores, 
representando o Gabinete Civil, as 15 Secretarias Municipais, a Procuradoria Geral do Município e a 
Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista (EMURC).  

No âmbito da articulação técnica, social e político-institucional do PDDU devem ser destacadas as 
contribuições dos Vereadores e das diversas lideranças políticas, que puderam acompanhar e contribuir 
com as discussões e opções técnicas do Plano. Nesse contexto, destaca-se também a importante 
contribuição de instituições de ensino – UESB, UFBA, IFBA, além de outras, e das representações 
profissionais engajadas no processo, a exemplo do CREA, CAU, IAB e outras. 
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A construção da qualidade técnica e instrumental do novo PDDU contou também com o grande 
engajamento e a contribuição de instituições representativas da Sociedade Conquistense, a exemplo da 
Associação das Indústrias de Vitória da Conquista - AINVIC, Sindicato da Indústria da Construção do 
Estado da Bahia - Sinduscon, Associação do Transporte Alternativo de Vitória da Conquista - ATRAVIC e 
outras. 

Como etapas mobilizadoras e instrumentais do processo de elaboração do PDDU, devem ser destacados 
os seguintes Eventos: 

➢ Reunião de instalação e capacitação dos Grupos Administrativos do PDDU na Prefeitura 
Municipal, com 75 participantes; 

➢ Reunião de Lançamento do PDDU, evento público realizado no Auditório da UFBA, com um 
público de 560 pessoas;  

➢ Reunião com Professores e alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com 76 
participantes; 

➢ Reuniões da Comissão Intersetorial de Mobilização do PDDU, com 11 participantes; 
➢ Reunião de Capacitação para Mobilizadores, com a presença de 13 colaboradores da Prefeitura 

encarregados de colaborar com a mobilização local e nos distritos. 

Atendendo aos requisitos legais, todos os estudos, informações e produtos do PDDU são disponibilizados 
para Consulta Pública e legitimados por meio de duas Audiências Públicas. Em seu conjunto, os processos 
de mobilização e participação social do PDDU envolveram a presença de um público total da ordem de 
2.560 participantes, sendo 770 participantes das etapas de mobilização, 990 participantes de nove 
Reuniões do GTA, e 638 participantes em 32 Reuniões Regionais e Setoriais do PDDU, que incluíram a 
realização de 22 Oficinas Temáticas nos 11 distritos e nos 05 setores urbanos em que foi dividida a Sede 
Municipal. As audiências Públicas totalizaram 156 pessoas na 1ª e a segunda ainda será realizada, de 
forma online, em função das restrições sanitárias, que preveem o isolamento social como uma das 
medidas preventivas ao combate da Covid-19. Após a 2ª Audiência, o texto da minuta é revisto, 
encaminhado para a Procuradoria Geral do Município (PGM), e após, à Câmara de Vereadores. 

Para ampliação do processo de participação social na elaboração do PDDU e do PDAP, foram adotadas, 
com sucesso, estratégias para a comunicação e o recebimento de contribuições online. Neste sentido, foi 
construído formulário na plataforma Google Forms, contendo área de identificação do cidadão (nome, 
localização e e-mail) e um total de 29 perguntas estratégicas relacionadas com as temáticas do PDDU e 
do PDAP, sendo, ao fim, disponibilizada área para o envio (anexo) de arquivos ao questionário respondido. 

Em paralelo à construção do questionário, foi criado o site <pddupmvc.com> com os objetivos principais 
de disponibilizar o link para o questionário online, divulgar informações sobre os eventos participativos, 
bem como disponibilizar o link de acesso público aos estudos e documentos parciais e finais do PDDU e 
do PDAP, inseridos pela Prefeitura em <pmvc.ba.gov.br/pddu/>.  

No âmbito das redes sociais, foi criado ainda no Instagram o perfil @pdduconquista, com os objetivos de 
divulgar os espaços participativos para manifestações e contribuições espontâneas dos interessados, bem 
como o link para o questionário online. O perfil conta atualmente com 373 (trezentos e setenta e três) 
seguidores e foi bastante utilizado na divulgação dos eventos participativos, em apoio aos convites 
realizados através do mailing da conta de e-mail pddupmvc@gmail.com, também criada por ocasião dos 
trabalhos. 

A lista de e-mails, ou mailing, foi a principal forma de comunicação utilizada durante o processo de 
participação, tendo servido também à divulgação do link de acesso ao questionário online. Os contatos 
que integram o seu banco de dados foram obtidos especialmente através das listas de presença dos 
eventos presenciais.  

Como resultado das estratégias de participação social online foram recebidos 426 (quatrocentos e vinte e 
seis) questionários preenchidos, 12 (doze) anexos e um total de 10.436 (dez mil quatrocentas e trinta e 
seis) respostas (contribuições) às 29 (vinte e nove) perguntas realizadas no questionário, as quais foram 
analisadas e consideradas nos processos de construção do PDDU e do PDAP.  

A partir dos resultados dos estudos do novo PDDU foi possível atualizar a compreensão sobre o potencial 
e sobre as perspectivas econômicas, sociais e político-institucionais do nosso Município, nos quais podem 
ser destacados os aspectos que se seguem. 

mailto:pddupmvc@gmail.com
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Em função de sua localização e de sua importância como centro regional de logística, comércio e serviços, 
o município de Vitória da Conquista está inserido em posição de destaque na hierarquia das cidades 
brasileiras. A caracterização da inserção do município nas redes urbanas nacional e estadual está 
destacada no trabalho do IBGE intitulado “Regiões de Influência das Cidades – 2007”. Este estudo teve 
como objetivo o estabelecimento da nova hierarquia dos centros urbanos brasileiros, bem como a 
delimitação das regiões de influência associadas a cada um deles. No âmbito desse trabalho, as cidades 
brasileiras foram classificadas em cinco grandes estratos:  

1 - Metrópoles – são os 12 principais centros urbanos do País, divididos em três subníveis: Grande 
metrópole nacional – São Paulo; Metrópoles nacionais – Rio de Janeiro e Brasília; e Metrópoles – 
Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. 

2 – Capital regional – 70 centros urbanos que, como as metrópoles, também se relacionam com o estrato 
superior da rede urbana. Como o anterior, este nível também tem três subdivisões: Capital regional A – 
constituído por 11 cidades, com medianas de 955 mil habitantes e 487 relacionamentos; Capital regional 
B – constituído por 20 cidades, com medianas de 435 mil habitantes e 406 relacionamentos; (Vitória da 
Conquista está nesse nível); e Capital regional C – constituído por 39 cidades com medianas de 250 mil 
habitantes e 162 relacionamentos. 

3 – Centro sub-regional – 169 centros urbanos com atividades de gestão menos complexas, também 
subdivididos em grupos, a saber: Centro sub-regional A – constituído por 85 cidades, com medianas de 
95 mil habitantes e 112 relacionamentos; e Centro sub-regional B – constituído por 79 cidades, com 
medianas de 71 mil habitantes e 71 relacionamentos. 

4 – Centro de zona – nível formado por 556 cidades de menor porte e com atuação restrita à sua área 
imediata, subdivididos em: Centro de zona A – 192 cidades, com medianas de 45 mil habitantes e 49 
relacionamentos; Centro de zona B – 364 cidades, com medianas de 23 mil habitantes e 16 
relacionamentos.  

5 – Centro local – as demais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do seu 
município. 

Conforme já referido, o município de Vitória da Conquista está enquadrado no grupo Capital Regional B. 
Esse grupo é constituído por 20 municípios: Blumenau, Campina Grande, Cascavel, Caxias do Sul, 
Chapecó, Feira de Santana, Ilhéus/Itabuna, Joinville, Juiz de Fora, Londrina, Maringá, Montes Claros, 
Palmas, Passo Fundo, Porto Velho, Ribeirão Preto, Santa Maria, São José do Rio Preto, Uberlândia e 
Vitória da Conquista. 

A Capital Regional Vitória da Conquista é o centro polarizador de um total de 96 municípios, sendo 90 na 
Bahia e 6 no Estado de Minas Gerais, conforme destacado na Figura 1.  
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Figura 1 - Área de influência da Capital Regional Vitória da Conquista 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Os 96 municípios polarizados por Vitória da Conquista ocupam uma área total de 145.962 km2, que supera 
os territórios de 10 estados brasileiros: Amapá, Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Sergipe e distrito Federal. 

Ainda no âmbito nacional, assinala-se que Vitória da Conquista ocupa lugar de destaque no universo das 
20 Capitais Regionais B, como pode ser observado na Figura 2.  

➢ 3ª posição em relação à área total polarizada. 

➢ 4ª posição em relação à população da área total polarizada. 

➢ 7ª posição em relação ao número de municípios polarizados. 

➢ 16ª posição em relação ao PIB total, sendo que Vitória da Conquista supera as demais Capitais 
Regionais do Nordeste: Feira de Santana, Ilhéus/Itabuna e Campina Grande. 
 
 



 
 
 
 

 
 

10 

Figura 2 - Destaques de Vitória da Conquista entre as 20 Capitais Regionais B 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

No âmbito do Estado da Bahia, a região de influência da Capital Regional Vitória da Conquista apresenta 
dimensões geoeconômicas de destaque, dentre as quais podem ser elencadas as seguintes: 

➢ os 90 municípios baianos da área de influência de Vitória da Conquista correspondem a 22% dos 
417 municípios do Estado.  

➢ os municípios baianos polarizados por Vitória da Conquista ocupam uma área total de 131.690 
km2, equivalente a 23% do território estadual. 

➢ em seu conjunto, os 90 municípios baianos totalizam uma população da ordem de 2.100.000 
habitantes, equivalente a 13,7% da população total do Estado ou a 18,5% da população estadual 
excluindo-se a Região Metropolitana de Salvador. 

➢ em seu conjunto, os 90 municípios respondem por 9,3% do PIB estadual. Quando se exclui a 
Região Metropolitana de Salvador, esse percentual se eleva para 17,3%. 

A nova visão prospectiva do PDDU de Vitória da Conquista toma como horizonte de planejamento o ano 
de 2040, quando o município estará comemorando os 200 anos de sua criação. Nessa perspectiva, e no 
âmbito da construção dos cenários prospectivos do PDDU, inclui-se a proposição do Plano Estratégico 
Conquista 200, entendido como um instrumento de Política Pública para a promoção da vida urbana plena 
e orientada pelo direito à cidade e sustentabilidade e consolidação de Vitória da Conquista como grande 
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metrópole regional, polo aglutinador da maior parte do centro sul baiano e de municípios do norte do 
Estado de Minas Gerais. 

Merece especial destaque o fato de que a construção do novo PDDU teve a colaboração técnica e 
institucional de Consultores do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-
HABITAT), agência especializada da ONU dedicada à promoção de cidades mais sociais e 
ambientalmente sustentáveis, e da Cátedra Unesco de Sustentabilidade, parceria do Instituto de 
Geociências da UFBA com a Universidade Politécnica da Catalunha/Espanha. No âmbito desses 
ambiciosos projetos internacionais de desenvolvimento das Cidades, foi formulada a proposição para a 
inserção de Vitória da Conquista na Rede Internacional Reciclar Cidades (RECNET), organização 
internacional dedicada à promoção das Cidades Inteligentes Resilientes, o que deverá trazer novos apoios 
ao desenvolvimento do potencial de crescimento urbano e socioambiental do Município. 

Finalmente, cabe reconhecer o apoio e a colaboração de todas as Equipes da Administração Municipal 
para a concretização desse fundamental projeto, integralmente sustentado com recursos próprios do 
Município, e que, em uma época de reconhecidas restrições orçamentárias, priorizou a conclusão desse 
essencial investimento de interesse público. 

A partir da sua instituição pela Câmara Municipal, o novo PDDU de Vitória da Conquista constituirá, 
certamente o mais importante instrumento de planejamento, gestão e implementação das ações 
fundamentais para a promoção da cidadania, da qualidade de vida e do desenvolvimento ordenado e 
sustentável do Município. 

 

 
 
 
 
 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita de Vitória da Conquista 

 
 
 
 

 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
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1. MINUTA DE ANTEPROJETO DE LEI DO PDDU 

 

CAPÍTULO I 

ABRANGÊNCIA E CONCEITOS 

Art 1º. Esta lei dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Vitória da Conquista e aplica-se à totalidade 

do seu território. 

§ 1º. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do 

Município de Vitória da Conquista, determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam em 

seu território.  

§ 2º. Os conceitos utilizados nesta lei estão definidos no Quadro 1. 

Art 2º. O Plano Diretor orienta o planejamento urbano municipal e seus princípios, objetivos, diretrizes e 

prioridades, devendo ser respeitado pelos seguintes planos e normas:  

I.  Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e o Plano de Metas;  

II.  Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Planos Urbanísticos, Planos de Bairros, Planos 

setoriais de políticas urbano-ambientais e demais normas correlatas. 

Art 3º. A presente lei tem como base os fundamentos expressos na Constituição Federal, no Estatuto da 

Cidade e na Lei Orgânica do Município de Vitória da Conquista. 

Parágrafo único. O Plano Diretor deverá considerar o disposto nos planos e leis nacionais e estaduais 

relacionadas às políticas urbanas, incluindo saneamento básico, habitação, mobilidade e ordenamento 

territorial, e à política de meio ambiente. 

Art 4º. Os objetivos previstos neste Plano Diretor devem ser alcançados até 2031.  

Parágrafo único. O Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal proposta de revisão deste Plano 

Diretor, a ser elaborada de forma participativa, em 2029. 

CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS, OBJETIVOS, TEMAS PRIORITÁRIOS E ESTRATÉGIAS 

Art 5º. São princípios orientadores da política urbana do município de Vitória da Conquista: 

I.  o direito à cidade; 

II.  a cidadania plena, expressa na participação da sociedade nas decisões sobre a cidade e o 

território municipal, no direito à moradia, infraestrutura, serviços urbanos, ambiente saudável, cultura e 

lazer; 
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III.  A gestão democrática da cidade, de forma a garantir a transparência das informações, a 

participação e o controle social na elaboração e execução de políticas públicas e no planejamento e gestão 

do uso e ocupação do solo; 

IV.  O cumprimento da função social da cidade e da propriedade, exercida em prol do bem coletivo, 

da segurança e do bem-estar dos habitantes e também do equilíbrio ambiental; 

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

VI.  o uso, apropriação e fruição dos espaços públicos garantido o direito ao lazer, às práticas sociais 

e culturais e à manifestação política nesses espaços; 

VII.  o direito ao saneamento básico; 

VIII.  o direito à mobilidade sustentável; 

IX.  o direito a uma cidade que promova a convivência e a diversidade social e cultural; 

X.  a busca de sustentabilidade do ambiente urbano; 

XI.  o usufruto equitativo dos recursos, bens e serviços; 

XII.  a prevalência do interesse coletivo sobre o individual nos assuntos referentes ao desenvolvimento 

urbano e à cidade. 

Art 6º. São objetivos gerais da política urbana de Vitória da Conquista: 

I.  Criar as condições para o exercício do direito à cidade pelos habitantes e visitantes; 

II.  Consolidar o Município de Vitória da Conquista como polo regional do sudoeste baiano nos 

setores comercial, de serviços, industrial, de conhecimento e de saúde;  

III.  Estruturar a sede municipal para que cumpra suas funções de cidade-polo na sua região de 

influência; 

IV.  Promover atividades agrossilvopastoris sustentáveis de maior valor agregado e estimular 

atividades econômicas que permitam equilibrar a relação oferta/demanda de emprego; 

V.  Atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no Plano Diretor, e 

garantir: 

a) o atendimento às necessidades dos cidadãos e cidadãs quanto à qualidade de vida, justiça social, 

desenvolvimento de atividades econômicas, ao ambiente equilibrado e à cultura; 

b) o estabelecimento de normas de ordenação e controle do uso do solo que evitem inadequações e 

ociosidade dos imóveis urbanos e assegurem infraestrutura, serviços públicos e a proteção do patrimônio 

ambiental e cultural; 

c) a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços urbanos; 

d) o direito a espaços públicos de qualidade; 

e) o equilíbrio ambiental, com correção das distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente; 

f) a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização; 

g) a integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. 

VI.  Coibir a especulação imobiliária e a ociosidade de terrenos infraestruturados; 

VII.  Promover a regularização urbanística e fundiária dos territórios ocupados por populações de baixa 

renda; 
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VIII. Proporcionar espaços públicos de qualidade para a vida coletiva dos habitantes e visitantes; 

IX. Promover a integração das áreas urbanas por meio das conexões viárias com prioridade para os 

modais de transporte coletivo e cicloviários articulados aos espaços públicos qualificados que possibilitem 

a caminhabilidade; 

X. Ampliar as alternativas econômicas possibilitando a diversificação de oportunidades de geração 

de renda; 

XI. Reduzir a quantidade de viagens e o tempo médio de deslocamento no Município, proporcionando 

melhor qualidade e segurança nos meios de transporte; 

XII. Reduzir as desigualdades socioterritoriais dentro dos espaços urbano e rural do Município, 

dotando-os de equipamentos e infraestrutura urbana básica nos bairros e sedes distritais – prioritariamente 

em áreas carentes com grupos socialmente vulnerabilizados, contemplando as especificidades 

étnico/raciais, de gênero, de faixa etária e cultural, e assegurando o atendimento às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida; 

XIII. Qualificar o ambiente do Município mediante a eliminação ou mitigação no curto e médio prazo, 

dos efeitos da degradação ambiental característicos do município de Vitória da Conquista, com a 

valorização dos atributos naturais; 

XIV. Garantir a biodiversidade no território municipal. 

Art 7º. São estratégias da política urbana do município de Vitória da Conquista: 

I.  Implementar modais de transporte coletivo e cicloviários articulados a espaços públicos 

qualificados; 

II.  Priorizar o pedestre, os veículos não motorizados e o transporte público; 

III.  Dotar de equipamentos e infraestrutura urbana básica os bairros e sedes distritais, priorizando 

áreas carentes com grupos socialmente vulnerabilizados; 

IV.  Adensar as áreas vazias, sobretudo dentro do Anel Rodoviário; 

V.  Desenvolver um sistema de parques urbanos e unidades de conservação, abrangendo áreas de 

relevante valor ecológico, a exemplo da Lagoa das Bateias, Lagoa do Jurema, Poço Escuro, Serra do 

Periperi, Rio Verruga, Parque Melocactus Conoideus. 

VI.  Pavimentar, implantar drenagem e recuperar as vias que dão acesso às vilas, povoados e à área 

patrimonial aeroportuária; 

VII.  Recuperar progressivamente os espaços públicos ocupados irregularmente, incluindo avanços de 

edificações sobre as calçadas, rampas de acesso a veículos e outras situações, com vistas à melhoria da 

segurança e conforto na mobilidade urbana, priorizando os corredores de grande fluxo de tráfego de 

veículos e pessoas; 

VIII.  Priorizar os vetores ao Oeste e Norte da cidade na implementação de projetos de requalificação 

de praças e outros espaços livres; 

IX.  Aumentar a oferta de habitação de interesse social;  

X.  Priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como 
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sua contratação, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, observado 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. 

CAPÍTULO III 

FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE 

SEÇÃO I 

INSTRUMENTOS INDUTORES DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Art 8º. O Executivo, na forma da lei, deverá exigir do proprietário do solo urbano não edificado, 

subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:  

I.  parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;  

II.  Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;  

III.  desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

Art 9º. São consideradas passíveis de aplicação dos instrumentos indutores do uso social da propriedade 

os imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados, situados inicialmente em áreas a partir de 

5000m2 (cinco mil metros quadrados) e dotadas de infraestrutura, localizadas nas seguintes partes do 

território: 

I. No interior do Anel Rodoviário Jadiel Matos Leite e na área de abrangência correspondente à faixa 

externa ao Anel, com largura de 250m (duzentos e cinquenta metros), delimitada a partir da sua borda;  

II.  ZEIS 2, caracterizada por terrenos não edificados ou subutilizados em áreas urbanas; 

III.  Áreas de influência dos Corredores a serem definidas mediante planos específicos;  

Parágrafo Único. Constitui função ambiental relevante passível de afastar a aplicação do PEUC a inserção 

do imóvel em programas de pagamentos por serviços ambientais. 

Art 10º. As leis específicas necessárias à efetivação dos instrumentos da política urbana, descritos na 

Seção I, serão regulamentadas pelo Poder Executivo, considerando os princípios e objetivos desta lei no 

prazo máximo de 1 (um) ano. 

Subseção I 

IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS, SUBUTILIZADOS E NÃO UTILIZADOS 

Art 11º. São considerados imóveis não edificados terrenos inicialmente com área superior a 5000m2 (cinco 

mil metros quadrados), com coeficiente de aproveitamento utilizado igual a 0 (zero).  

§ 1º. As obrigações estabelecidas por esta lei aos proprietários de imóveis caracterizados no “caput” 

não serão aplicadas enquanto o terreno não tiver acesso à infraestrutura básica, assim definida pela 

legislação federal de parcelamento do solo urbano, ressalvados os casos em que os equipamentos 

urbanos ali estabelecidos possam ser exigidos no processo de licenciamento.  

§ 2º. A tipificação estabelecida no “caput” se estende inicialmente aos lotes com metragem inferior a 

5000m2 (cinco mil metros quadrados), quando:  
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a) originários de desmembramentos aprovados após a publicação desta lei; 

b) que somados a outros contíguos do mesmo proprietário perfaçam inicialmente área igual ou superior a 

5000m2 (cinco mil metros quadrados).  

Art 12º.  São considerados imóveis subutilizados os terrenos inicialmente com área igual ou superior a 

5000m2 (cinco mil metros quadrados). que apresentem coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo 

definido no Quadro 2 anexo. 

Art 13º.  Ficam excluídos das categorias de não edificados ou subutilizados os imóveis que:  

I.  abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades, com exceção de 

estacionamentos, quando localizados fora das áreas do Centro ou Subcentro; 

II.  estejam em área de proteção ambiental ou em programas de pagamentos por serviços 

ambientais; 

III.  estejam nestas condições devido a impossibilidades jurídicas momentaneamente insanáveis pela 

simples conduta do proprietário, e apenas enquanto estas perdurarem. 

Parágrafo único. As exceções previstas no “caput” serão regulamentadas pelo Poder Executivo, 

considerando os princípios e objetivos desta lei no prazo de 6 (seis) meses. 

Art 14º.  São considerados imóveis não utilizados as edificações de qualquer área e porte ou terrenos 

inicialmente com área superior a 5000m2 (cinco mil metros quadrados) que apresentem coeficiente de 

aproveitamento utilizado igual ou superior ao coeficiente de aproveitamento mínimo definido no Quadro 2 

anexo e que tenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua área construída desocupada por mais 

de 1 (um) ano ininterrupto.  

§ 1º. Quando se tratar de edificação constituída por unidades autônomas para fins residenciais ou não 

residenciais, a não utilização será aferida pela desocupação de pelo menos 60% (sessenta por cento) 

dentre elas, também pelo prazo de 1 (um) ano.  

§ 2º. A desocupação dos imóveis poderá ser comprovada, por meio de consulta às concessionárias, 

pela não utilização ou pela interrupção do fornecimento de serviços essenciais como água, luz e gás.  

§ 3º. A classificação do imóvel como não utilizado poderá ser suspensa devido a impossibilidades 

jurídicas momentaneamente insanáveis pela simples conduta do proprietário, e apenas enquanto estas 

perdurarem, conforme regulamentação do Poder Executivo. 

Subseção II 

PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS 

Art 15º.  Os imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados, em áreas dotadas de infraestrutura, são 

sujeitos ao parcelamento, edificação e utilização compulsórios.  

§ 1º. Os proprietários dos imóveis não parcelados, não edificados ou subutilizados deverão ser 

notificados pela Prefeitura e terão prazo máximo de 2 (dois) anos a partir do recebimento da notificação 

para protocolar, junto ao órgão competente, pedido de aprovação e execução de projeto de parcelamento 

ou edificação desses imóveis, conforme o caso. 
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§ 2º. Os proprietários dos imóveis notificados nos termos do parágrafo anterior deverão iniciar a 

execução do parcelamento ou edificação desses imóveis no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da 

expedição do alvará de execução do projeto, cabendo aos proprietários a comunicação à administração 

pública.  

§ 3º. Os proprietários dos imóveis não utilizados deverão ser notificados pela Prefeitura e terão prazo 

máximo de 2 (dois) anos, a contar do recebimento da notificação, para ocupá-los, cabendo aos 

proprietários a comunicação à administração pública.  

§ 4º. Caso o proprietário alegue como impossibilidade jurídica a inviabilidade de ocupação do imóvel 

não utilizado em razão de normas edilícias, o Executivo poderá conceder prazo de 1 (um) ano, a partir da 

notificação, exclusivamente para promover a regularização da edificação se possível, nos termos da 

legislação vigente, ou a sua demolição, fluindo a partir de então prazo igual para apresentação de projeto 

de nova edificação ou documentação relativa à regularização do imóvel. 

§ 5º. O proprietário terá o prazo de até 5 (cinco) anos, a partir do início das obras previstas no § 2º para 

comunicar a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação do imóvel, ou da primeira etapa de 

conclusão de obras no caso de empreendimentos de grande porte.  

§ 6º. Os prazos previstos nesse artigo serão contados em dobro quando o proprietário notificado for 

cooperativa habitacional ou associação sem fins lucrativos.  

§ 7º. A transmissão do imóvel, por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, posterior à data da notificação 

prevista nos §§ 1º e 3º, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização sem interrupção 

de quaisquer prazos. 

§ 8º. Para os efeitos desta lei, entende-se como dotado de infraestrutura a existência de melhoramentos 

indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I.  meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II.  abastecimento de água; 

III.  sistema de esgotos sanitários; 

IV.  rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; 

V.  escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 

considerado. 

Art 16º.  A notificação de que trata o artigo anterior far-se-á:  

I.  por funcionário do órgão competente do Poder Público Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no 

caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;  

II.  por carta registrada com aviso de recebimento quando o proprietário for residente ou tiver sua 

sede fora do território do Município; 

III.  por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelos 

incisos I e II deste artigo.  

§ 1º. A notificação referida no “caput” deste artigo deverá ser averbada na matrícula do imóvel no 

Cartório de Registro de Imóveis, pela Prefeitura do Município de Vitória da Conquista.  
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§ 2º. Uma vez promovido, pelo proprietário, o adequado aproveitamento do imóvel na conformidade do 

que dispõe esta lei, caberá à Prefeitura do Município de Vitória da Conquista efetuar o cancelamento da 

averbação tratada no parágrafo anterior.  

Subseção III 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PROGRESSIVO NO TEMPO 

Art 17º.  Caso os proprietários dos imóveis mencionados na subseção anterior não cumpram as 

obrigações nos prazos ali estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar alíquotas progressivas de IPTU 

majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% 

(quinze por cento), observado o Mapa 1. 

§ 1º. A alíquota a ser aplicada a cada ano será igual ao dobro do valor da alíquota do ano anterior.  

§ 2º. Será adotada a alíquota de 15% (quinze por cento) a partir do ano em que o valor calculado venha 

a ultrapassar o limite estabelecido no “caput” deste artigo.  

§ 3º. Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota majorada até que se cumpra a obrigação de 

parcelar, edificar, utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.  

§ 4º. É vedada a concessão de isenções, anistias, incentivos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU 

Progressivo de que trata esta lei.  

§ 5º. Serão suspensas quaisquer isenções do IPTU incidentes em um dado imóvel quando o 

proprietário for notificado para o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. 

§ 6º. Observadas as alíquotas previstas neste artigo, aplica-se ao IPTU Progressivo a legislação 

tributária vigente no Município de Vitória da Conquista. 

§ 7º. Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, ocorrerá o 

lançamento do IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas nesta lei no exercício seguinte.  

Subseção IV 

DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

Art 18º.  Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU Progressivo no Tempo sem que os 

proprietários dos imóveis tenham cumprido a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso, 

a Prefeitura poderá proceder à desapropriação desses imóveis com pagamento em títulos da dívida 

pública.  

§ 1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados no 

prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da 

indenização e os juros legais, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 10.257, de 2001.  

§ 2º. Findo o prazo do artigo anterior, a Prefeitura deverá publicar o respectivo decreto de 

desapropriação do imóvel em até 1 (um) ano, salvo em caso de ausência de interesse público na aquisição, 

que deverá ser devidamente justificada.  
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§ 3º. É vedado ao Executivo proceder à desapropriação do imóvel que se enquadre na hipótese do 

“caput” de forma diversa da prevista neste artigo, contanto que a emissão de títulos da dívida pública tenha 

sido previamente autorizada pelo Senado Federal. 

§ 4º. Adjudicada a propriedade do imóvel à Prefeitura, essa deverá determinar a destinação urbanística 

do bem, vinculada à implantação de ações estratégicas do Plano Diretor, ou iniciar o procedimento para 

sua alienação ou concessão, nos termos do art. 8º do Estatuto da Cidade.  

§ 5º. Caso o valor da dívida relativa ao IPTU supere o valor do imóvel, a Prefeitura deverá proceder à 

desapropriação do imóvel e, na hipótese de não ter interesse público para utilização em programas do 

Município, poderá aliená-lo a terceiros.  

§ 6º. Ficam mantidas para o adquirente ou concessionário do imóvel as mesmas obrigações de 

parcelamento, edificação ou utilização previstas nesta lei.  

§ 7º. Nos casos de alienação do imóvel previstas nos §§ 4º e 5º deste artigo, os recursos auferidos 

deverão ser destinados ao Fundo Municipal de Habitação Social. 

§ 8º. Os imóveis desapropriados mediante o pagamento de títulos da dívida pública poderão ser 

revertidos para habitação de interesse social, sendo convertidos em ZEIS. 

Art 19º.  O valor real da indenização: 

I. refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de 

obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza, após a notificação de que trata o 

§ 1° do art. 13 desta Lei; 

II. não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. 

§ 1º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. 

§ 2º. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de 5 (cinco anos), 

contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

§ 3º. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de 

alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório. 

§ 4º. Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do §3° as mesmas obrigações de 

parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 13 desta Lei 

Subseção V 

LISTAGEM DOS IMÓVEIS QUE NÃO CUMPREM A FUNÇÃO SOCIAL 

Art 20º.  Será disponibilizada ao público para consulta a listagem dos imóveis cujos proprietários foram 

notificados em razão do descumprimento da função social da propriedade, em portal eletrônico oficial do 

Executivo e no Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação do município.  

§ 1º. Uma primeira versão da listagem prevista no “caput” deste artigo deverá ser publicada pela 

Secretaria Municipal de Finanças, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Secretaria de 

Administração, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da promulgação desta lei, e após, deverá ser 

atualizada a cada 6 (seis) meses. 
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§ 2º. O imóvel permanecerá na listagem até que o proprietário promova seu parcelamento, edificação 

ou utilização, conforme o caso, ou imissão na posse pelo Poder Público.  

§ 3º. Na listagem deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

I.  endereço do imóvel;  

II.  data da notificação; 

III.  identificação do instrumento para cumprimento da função social aplicado no momento;  

IV.  data de início da aplicação do respectivo instrumento;  

V.  data de protocolo, junto ao órgão competente, do pedido de aprovação e execução de projeto de 

parcelamento ou edificação desses imóveis, se o caso;  

VI.  data da expedição do alvará de execução do projeto, se o caso;  

VII.  data da comunicação da ocupação do imóvel, se o caso;  

VIII.  data da comunicação da conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação do imóvel ou da 

primeira etapa de conclusão de obras na hipótese de empreendimentos de grande porte, se o caso.  

§ 4º. Caso o imóvel se encontre na fase de aplicação de IPTU Progressivo no Tempo, a listagem 

também deverá conter: 

I.  data da primeira aplicação de alíquota progressiva, com a respectiva alíquota;  

II.  valor da alíquota de cada ano subsequente.  

§ 5º. Caso o imóvel encontre-se na fase de aplicação de desapropriação mediante pagamento da dívida 

pública, a listagem também deverá conter: 

I.  data da publicação do respectivo decreto de desapropriação do imóvel; 

II.  data de propositura de ação de desapropriação; 

III.  data da efetiva imissão na posse; 

IV.  destinação do imóvel; 

V.  justificativa da ausência de interesse na aquisição do imóvel.  

§ 6º. Tão logo decorram os prazos previstos sem que o proprietário cumpra as obrigações neles 

estabelecidas, a Prefeitura deverá atualizar as informações presentes na listagem. 

Art 21º.  Para elaboração da listagem de que trata esta subseção, a Prefeitura poderá: 

I.  realizar levantamento para identificar os imóveis que se caracterizem como não edificados, 

subutilizados ou não utilizados, especialmente os que integram os vazios urbanos localizados dentro do 

Anel Rodoviário Jadiel Matos Leite e na faixa de 250m (duzentos e cinquenta metros) definida a partir do 

limite da sua borda, conforme previsto no Art. 9º; 

II. cadastrar os imóveis das ZEIS 2, caracterizada por terrenos não edificados ou subutilizados em 

áreas urbanas; 

III. cadastrar os imóveis das áreas de influência dos Corredores, quando definidos planos específicos. 
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Subseção VI 

CONSÓRCIOS IMOBILIÁRIOS 

Art 22º.  Para fins de viabilizar financeiramente o aproveitamento de imóveis que estejam sujeitos ao 

parcelamento, edificação e utilização compulsória nos termos desta lei, a Prefeitura poderá realizar 

consórcios imobiliários, independentemente da notificação a seus proprietários, observado o Mapa 2. 

§ 1º. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber nos termos deste artigo, 

diretamente ou por outra modalidade admitida em lei. 

§ 2º. O proprietário que transferir seu imóvel à Prefeitura para a realização de consórcio imobiliário 

receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas com valor 

correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras de urbanização e edificação. 

§ 3º. O valor de referência a ser considerado para a realização do pagamento mencionado no parágrafo 

anterior deverá:  

I.  refletir o valor de referência para pagamento de outorga onerosa, descontado o montante 

incorporado em função das obras realizadas na área onde se localiza o imóvel transferido para a realização 

do consórcio imobiliário, considerando para isso a apresentação de no mínimo três laudos que 

demonstrem valor do imóvel e atendam às normas técnicas vigentes, atual ABNT NBR 14653-1:2019; 

II.  excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios, bem 

como eventuais custos para a recuperação da área em razão da existência de passivos ambientais.  

§ 4º. A Prefeitura deverá proceder ao aproveitamento adequado das unidades imobiliárias que lhe 

cabem, resultantes do consórcio imobiliário, no prazo máximo de 5 (cinco) anos, contados a partir da sua 

incorporação ao patrimônio público.  

§ 5º. A proposta de consórcio imobiliário não suspende os prazos estipulados aos imóveis sujeitos ao 

parcelamento, edificação e utilização compulsórios, devendo o Poder Executivo expedir regulamento sobre 

outros procedimentos acerca da aceitação das propostas e viabilização dos ajustes.  

§ 6º. O Poder Executivo poderá adotar programas e realizar Parcerias Público-Privadas que objetivem 

a aproximação entre proprietários notificados para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios e 

agentes econômicos interessados em empreendimentos imobiliários ou da construção civil, inclusive para 

a construção de moradias de interesse social, respeitados os princípios que regem a administração. 

§ 7º. Terão prioridade para a realização do consórcio imobiliário os terrenos que não cumprem função 

social e terrenos privados enquadrados na categoria de ZEIS 2. 

Subseção VII 

DIREITO DE PREEMPÇÃO 

Art 23º.  A Prefeitura poderá exercer o direito de preempção, nos termos da legislação federal, para 

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares sempre que necessitar de áreas 

para cumprir os objetivos e implantar as ações prioritárias deste Plano Diretor, observado o Mapa 3. 
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Parágrafo único. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas 

para:  

I.  executar programas e projetos habitacionais de interesse social;  

II.  realizar regularização fundiária;  

III.  constituir reserva fundiária;  

IV.  ordenar e direcionar a expansão urbana;  

V.  implantar equipamentos urbanos e comunitários;  

VI.  criar espaços públicos de lazer ou áreas verdes;  

VII.  criar unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 

VIII.  proteger as áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico.   

Art 24º.  Serão definidos em lei específica os imóveis ou áreas que estarão sujeitos à incidência do direito 

de preempção, estando, de logo, definidos aqueles com potencial para servir de espaço coletivo de suporte 

à vida na cidade, inseridos na Zona Especial de Interesse Histórico Cultural (ZEIHC) e nas Áreas Verdes 

e Espaços Públicos (Mapa 27 e Mapa 6). 

§ 1º A Prefeitura terá preferência de aquisição dos imóveis sujeitos ao direito de preempção pelo prazo de 

cinco anos.  

Art 25º.  A Prefeitura dará publicidade à incidência do direito de preempção e instituirá controles 

administrativos para possibilitar a eficácia do instrumento, podendo utilizar, dentre outros meios, o controle 

por meio de sistemas informatizados, averbação da incidência do direito de preempção na matrícula dos 

imóveis atingidos e declaração nos documentos de cobrança do IPTU.  

§ 1º. No caso de existência de terceiros interessados na compra do imóvel, o proprietário deverá 

comunicar sua intenção de alienar onerosamente o imóvel ao órgão competente da Prefeitura em até 30 

(trinta) dias, contados da celebração do contrato preliminar entre o proprietário e o terceiro interessado.  

§ 2º. A declaração de intenção de venda do imóvel deve ser apresentada com os seguintes 

documentos: 

I.  proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, na qual 

constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade;  

II.  endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações;  

III.  certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da 

circunscrição imobiliária competente;  

IV.  declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer 

encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou pessoal reipersecutória.  

Art 26º.  Recebida a declaração de intenção de venda a que se refere o § 2º do artigo anterior, a Prefeitura 

deverá manifestar, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o interesse em exercer a preferência 

para aquisição do imóvel.  

§ 1º. A manifestação de interesse da Prefeitura na aquisição do imóvel conterá a destinação futura do 

bem a ser adquirido, vinculada ao cumprimento dos objetivos e ações prioritárias deste Plano Diretor.  
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§ 2º. A Prefeitura fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal local ou regional de grande 

circulação, edital de aviso da declaração de intenção de venda recebida e da intenção de aquisição do 

imóvel nas condições da proposta apresentada.  

§ 3º. Findo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da Prefeitura, é facultado ao proprietário alienar 

onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado nas condições da proposta apresentada sem 

prejuízo do direito de a Prefeitura exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições 

onerosas futuras dentro do prazo legal de vigência do direito de preempção.  

§ 4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao órgão competente da 

Prefeitura cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) 

dias após sua assinatura, sob pena de pagamento de multa diária em valor equivalente a 0,66% (sessenta 

e seis centésimos por cento) do valor total da alienação.  

Art 27º.  Concretizada a venda do imóvel a terceiro com descumprimento ao direito de preempção, a 

Prefeitura promoverá as medidas judiciais cabíveis para:  

I.  anular a comercialização do imóvel efetuada em condições diversas da proposta de compra 

apresentada pelo terceiro interessado;  

II.  imitir-se na posse do imóvel sujeito ao direito de preempção que tenha sido alienado a terceiros 

apesar da manifestação de interesse da Prefeitura em exercer o direito de preferência.  

§ 1º. Em caso de anulação da venda do imóvel efetuada pelo proprietário, a Prefeitura poderá adquiri-

lo pelo valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano ou pelo valor indicado na proposta 

apresentada, se este for inferior àquele.  

§ 2º. Outras sanções pelo descumprimento das normas relativas ao direito de preempção poderão ser 

estabelecidas em lei.  

Subseção VIII  

ARRECADAÇÃO DE BENS ABANDONADOS  

Art 28º.  O imóvel que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu 

patrimônio, e que se não encontrar na posse de outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e após 

três anos ser incorporado à propriedade do Município, conforme estabelece a legislação federal.  

§ 1º Poderá haver arrecadação pelo Município de imóvel abandonado quando ocorrerem as seguintes 

circunstâncias:  

I.  o imóvel encontrar-se vago, sem utilização e sem responsável pela sua manutenção, integridade, 

limpeza e segurança;  

II.  o proprietário não tiver mais a intenção de conservá-lo em seu patrimônio;  

III.  não estiver na posse de outrem;  

IV.  cessados os atos de posse, estar o proprietário inadimplente com o pagamento dos tributos 

municipais incidentes sobre a propriedade imóvel.  
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§ 2º A Prefeitura deverá adotar as providências cabíveis à incorporação definitiva do bem abandonado ao 

patrimônio público, nos termos estabelecidos pelo regulamento, cabendo ao Poder Executivo:  

I.  tomar as medidas administrativas necessárias para a arrecadação dos bens abandonados, 

observando-se desde o início o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

II.  adotar as medidas judiciais cabíveis para regularização do imóvel arrecadado junto ao Cartório 

de Registro Imobiliário, bem como para sua destinação às finalidades previstas nesta lei.  

Art 29º.  O imóvel que passar à propriedade do Município em razão de abandono poderá ser empregado 

diretamente pela Administração para programas de habitações de interesse social, de regularização 

fundiária, instalação de equipamentos públicos sociais ou de quaisquer outras finalidades urbanísticas.  

§ 1º. A Prefeitura deverá adotar as providências cabíveis à incorporação de novos imóveis ao Programa 

Municipal de Habitação Popular (PMHP), bem como à reintegração dos imóveis já cadastrados em 

situação de abandono, disponibilizando-os posteriormente à lista de beneficiários do PMHP. 

§ 2º. Não sendo possível a destinação indicada no artigo anterior em razão das características do imóvel 

ou por inviabilidade econômica e financeira, o bem deverá ser alienado e o valor arrecadado será destinado 

ao Fundo Municipal de Habitação Social para a aquisição de terrenos e glebas.  

Art 30º.  O procedimento para arrecadação terá início de ofício ou mediante denúncia, que informará a 

localização do imóvel em cujos atos de posse tenham cessado.  

§ 1º Para dar seguimento ao procedimento de arrecadação, a Prefeitura deverá:  

I.  abrir processo administrativo que deverá conter os seguintes documentos:  

a) requerimento ou denúncia que motivou a diligência;  

b) certidão imobiliária atualizada;  

c) certidão positiva de existência de ônus fiscais municipais;  

d) outras provas do estado de abandono do imóvel, quando houver;  

e) cópias de ao menos 3 (três) notificações encaminhadas ao endereço do imóvel ou àquele constante da 

matrícula ou transcrição imobiliária.  

II.  realizar atos de diligência, mediante elaboração de relatório circunstanciado contendo a descrição 

das condições do imóvel;  

III.  confirmar a situação de abandono, com a lavratura do respectivo Auto de Infração e a instrução 

de processo administrativo. 

Subseção IX 

DIREITO DE SUPERFÍCIE  

Art 31º.  O Município poderá receber em concessão, diretamente ou por meio de seus órgãos, empresas 

ou autarquias, nos termos da legislação em vigor, o direito de superfície de bens imóveis para viabilizar a 
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implementação de ações e objetivos previstos nesta lei, inclusive mediante a utilização do espaço aéreo 

e subterrâneo.  

Art 32º.  O Município poderá ceder, mediante contrapartida de interesse público, o direito de superfície de 

seus bens imóveis, inclusive o espaço aéreo e subterrâneo, com o objetivo de implantar as ações e 

objetivos previstos nesta lei, incluindo instalação de galerias compartilhadas de serviços públicos e para a 

produção de utilidades energéticas. 

Art 33º.  O proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tempo 

determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. 

§ 1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao 

terreno, na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urbanística. 

§ 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou onerosa. 

§ 3º. O superficiário responderá integralmente pelos encargos e tributos que incidirem sobre a 

propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os 

encargos e tributos sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposição em 

contrário do contrato respectivo. 

§ 4º. O direito de superfície pode ser transferido a terceiros, obedecidos os termos do contrato 

respectivo. 

§ 5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. 

Art 34º. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário, 

respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de condições à oferta de terceiros. 

Art 35º.  Extingue-se o direito de superfície: 

I. pelo advento do termo; 

II. pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário. 

Art 36º.  Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem como 

das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, independentemente de indenização, se as partes não 

houverem estipulado o contrário no respectivo contrato. 

§ 1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície se o superficiário der ao 

terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. 

§ 2º. A extinção do direito de superfície será averbada no cartório de registro de imóveis. 

Subseção X 

OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO 

Art 37º.  A Prefeitura poderá outorgar onerosamente o direito de construir correspondente ao potencial 

construtivo adicional mediante contrapartida financeira a ser prestada pelos beneficiários, nos termos dos 

arts. 28 a 31 e seguintes do Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos 

estabelecidos nesta lei (Mapa 4).  
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Parágrafo único. Os recursos auferidos com as contrapartidas financeiras oriundas da outorga onerosa de 

potencial construtivo adicional serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – 

FUNDURB, criado por esta Lei, a ser regulamentado no prazo de 6 (seis) meses.  

Art 38º.  O potencial construtivo adicional é bem jurídico dominial, de titularidade da Prefeitura, com 

funções urbanísticas e socioambientais.  

§ 1º. Considera-se potencial construtivo adicional o correspondente à diferença entre o potencial 

construtivo utilizado e o potencial construtivo básico.  

§ 2º. O impacto na infraestrutura e no meio ambiente advindo da utilização do potencial construtivo 

adicional deverá ser monitorado permanentemente pela Prefeitura, que publicará relatórios 

periodicamente.  

Art 39º.   Lei específica estabelecerá a forma de atualização anual do valor da Outorga Onerosa do Direito 

de Construir, considerando o IPTU, o valor venal do imóvel e o Fator de Outorga, que deverá ser revisado 

através da Lei específica, no mínimo, a cada 2 (dois) anos. 

Art 40º. Lei específica deverá estabelecer fator de redução da contrapartida financeira à outorga onerosa 

para empreendimentos que adotem tecnologias e procedimentos construtivos sustentáveis, considerando, 

entre outros:  

I.  o uso de energias renováveis, eficiência energética e cogeração de energia;  

II.  a utilização de equipamentos, tecnologias ou medidas que resultem redução significativa das 

emissões de gases de efeito estufa ou ampliem a capacidade de sua absorção ou armazenamento;  

III.  o uso racional e o reuso da água;  

IV.  a utilização de materiais de construção sustentáveis.  

§ 1º. Os fatores de planejamento poderão ser revistos a cada 4 (quatro) anos por meio de lei específica. 

§ 2º. A revisão da LOUS poderá estabelecer fatores de planejamento para incentivar tipologias urbanas 

e ambientais desejáveis e de acordo com as diretrizes previstas nesta lei. 

Art 41º.  A Prefeitura poderá outorgar onerosamente a alteração do uso em condições diversas do 

estabelecido nesta Lei, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelos beneficiários, desde que 

tenha aprovado o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e com a anuência do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, nos termos dos arts. 29 a 30 do Estatuto da Cidade.  

Parágrafo Único: O Certificado de Alteração de Uso será vinculado ao imóvel para o qual foi concedido, 

não sendo transferível para outro imóvel, mesmo que este se localize na área objeto de Operação Urbana 

Consorciada. 

Art 42º.  Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem observadas para a outorga onerosa 

do direito de construir e de alteração de uso, determinando: 

I. a fórmula de cálculo para a cobrança; 

II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 

III. a contrapartida do beneficiário. 

Parágrafo único: A contrapartida financeira à outorga onerosa de potencial construtivo adicional a ser 

regulamentada pelo Poder Executivo através de lei, deverá considerar a seguinte equação:  
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VO = VVT*(Cae – Cab)*IPTU%*F, sendo VO = Valor da Outorga; VVT = Valor Venal do Terreno; Cae = 

Coeficiente de Aproveitamento do Empreendimento; Cab = Coeficiente de Aproveitamento Básico do 

Terreno; IPTU% = Alíquota Percentual do IPTU; e F = Fator de Outorga. 

Subseção XI 

TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR  

Art 43º. A transferência do direito de construir correspondente ao potencial construtivo passível de ser 

utilizado em outro local, ou alienado mediante escritura pública, prevista nos termos do art. 35 da Lei 

Federal nº 10.257, de 2001 - Estatuto da Cidade e disciplinada em lei municipal, observará as disposições, 

condições e parâmetros estabelecidos neste Plano Diretor (Mapa 5).  

Art 44º.  Fica autorizada a transferência do potencial construtivo de imóveis urbanos privados ou públicos, 

para fins de viabilizar:  

I.  a preservação de bem de interesse histórico, paisagístico, ambiental, social ou cultural; 

II.  a execução de melhoramentos viários; 

III.  a implantação de parques planejados; 

IV.  a preservação de áreas de propriedade particular, de interesse ambiental; 

V.  programas de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 

renda; 

VI.  programas de provisão de Habitação de Interesse Social. 

§ 1º. A Prefeitura poderá requerer e receber imóveis para o atendimento às finalidades previstas neste 

artigo, oferecendo como contrapartida ao proprietário a possibilidade de transferência do potencial 

construtivo do bem doado, nas condições previstas nesta lei.  

§ 2º. A transferência prevista nos casos em que não houver doação do imóvel cedente, fica 

condicionada às disposições previstas em lei, em especial ao atendimento às providências relativas à 

conservação do imóvel cedente, e caso estas providências não forem tomadas, o proprietário do imóvel 

ficará sujeito às sanções cabíveis. 

§ 3º. O controle da transferência de potencial construtivo será realizado pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana, que expedirá, mediante requerimento, Declaração de Potencial Construtivo 

Passível de Transferência e Certidão de Transferência de Potencial Construtivo.  

§ 4º. Não será admitida a transferência do potencial construtivo para usos não residenciais em zonas 

predominantemente residenciais. 

Art 45º.  Nos casos em que a doação for proposta pelo proprietário, deverá ser avaliada a conveniência e 

o interesse público no recebimento da área. 

Art 46º.   Nos casos de desapropriação amigável, com a concordância do proprietário, os bens poderão 

ser indenizados exclusivamente mediante a transferência do potencial construtivo. 

Art 47º.  Considerar passíveis de receber o potencial construtivo transferido, até o limite do potencial 

construtivo máximo. 
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Art 48º.  Considerar possível a expedição de sucessivas Certidões de Transferência de Potencial 

Construtivo derivadas de uma mesma Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência. 

Art 49º.  Lei específica definirá a equação, os fatores de incentivo e seus critérios de aplicação, bem como 

poderá definir perímetros de aplicação do potencial construtivo passível de transferência estabelecidos 

nesta lei.  

Subseção XII 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

Art 50º.  Fica instituído o Programa Municipal de Regularização Fundiária Urbana, destinado à 

incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus 

ocupantes. 

§ 1º. A Regularização Fundiária Urbana (Reurb) abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais, conforme as políticas e os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e 

ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando o seu uso de forma 

funcional. 

§ 2º. A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos 

urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016, na forma da Lei Federal nº 

13.465, de 11 de julho de 2017.  

Art 51º.  Constituem objetivos gerais da Reurb: 

I.  identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a 

prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e 

ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior; 

II.  criar unidades imobiliárias compatíveis com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre 

elas direitos reais em favor dos seus ocupantes; 

III.  ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a 

permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais regularizados; 

IV.  promover a integração social e a geração de emprego e renda; 

V.  estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação 

entre Estado e sociedade; 

VI.  garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas; 

VII.  garantir a efetivação da função social da propriedade; 

VIII.  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes; 

IX.  concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo; 

X.  prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais; 

XI.  conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; 

XII.  franquear participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária. 

Art 52º.  A Reurb compreende as seguintes modalidades: 
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I.  Reurb de Interesse Social (Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, cuja renda familiar mensal seja 

igual ou inferior ao valor correspondente a três salários mínimos vigentes; 

II.  Reurb de Interesse Específico (Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos 

informais ocupados por população não qualificada na hipótese de que trata o inciso I deste artigo. 

§ 1º. Na Reurb, o Município admitirá o uso misto de atividades como forma de promover a integração 

social e a geração de emprego e renda no núcleo urbano informal regularizado. 

§ 2º. Ato do Poder Executivo Municipal definirá critérios para classificação das atividades econômicas 

que poderão se beneficiar das dispensas de que trata a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, 

desde que a renda líquida mensal não seja superior ao triplo do salário-mínimo vigente no País e 

reconhecido o interesse público. 

§ 3º. A classificação da modalidade visa exclusivamente a identificação dos responsáveis pela 

implantação ou adequação das obras da infraestrutura essencial e o reconhecimento do direito à 

gratuidade das custas e dos emolumentos notariais e registrais em favor daqueles a quem for atribuído o 

domínio das unidades imobiliárias regularizadas.  

§ 4º. No mesmo núcleo urbano informal poderá haver mais de uma modalidade de Reurb, desde que a 

parte ocupada predominantemente por população de baixa renda seja regularizada por meio de Reurb-S, 

e o restante do núcleo, por meio de Reurb-E, conforme o caso. 

Art 53º.  As Zonas Especiais de Interesse Social ZEIS 1 e ZEIS 3 indicadas neste Plano Diretor são 

compreendidas, para efeitos desta Lei, como núcleos urbanos informais consolidados, habitados 

predominantemente por população de baixa renda. 

§ 1º. A Reurb das áreas urbanas caracterizadas por terrenos não edificados ou subutilizados, a exemplo 

da ZEIS 02, bem como dos núcleos urbanos informais consolidados após 22 de dezembro de 2016, deverá 

ser trabalhada no âmbito do Programa Municipal de Habitação Popular, instituído pela Lei n° 1.186/2003, 

e sua realização poderá ser autorizada desde que a titulação dos seus ocupantes não seja feita por meio 

da legitimação fundiária, nos termos do § 2º do art. 9º da Lei Federal nº 13.465/17 e do § 2º do art. 1º do 

Decreto Federal nº 9.310/2018. 

§ 2º. A Reurb não ficará restrita às ZEIS identificadas no Plano Diretor, ficando o Executivo Municipal 

encarregado da identificação de todas as áreas públicas ou privadas passíveis de serem incluídas no 

Programa de Regularização Fundiária Urbana que atendam aos requisitos de caracterização como 

núcleos urbanos informais a serem regularizados. 

Art 54º.  Ato do Poder Executivo disciplinará o processamento e o procedimento da Reurb, que competirá 

ao órgão municipal responsável pela habitação, obedecidas as premissas estabelecidas nesta Lei 

Municipal e na Lei Federal n° 13.465/2017. 

Art 55º.  Poderão requerer a instauração da Reurb:  

I.  a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da 

administração pública indireta; 
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II.  os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas 

habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade 

civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atuar nas áreas de 

desenvolvimento urbano ou de regularização fundiária urbana; 

III.  os proprietários dos imóveis ou dos terrenos, os loteadores ou os incorporadores; 

IV.  a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e 

V.  o Ministério Público. 

§ 1º. Os legitimados poderão promover os atos necessários à regularização fundiária, inclusive requerer 

os atos de registro.  

§ 2º. Nas hipóteses de parcelamento do solo, de conjunto habitacional ou de condomínio informal, 

empreendidos por particular, a conclusão da Reurb confere direito de regresso àqueles que suportarem 

os seus custos e as suas obrigações, contra os legitimados responsáveis pela implantação dos núcleos 

urbanos informais. 

§ 3º. O requerimento de instauração da Reurb pelos proprietários de terreno, pelos loteadores ou pelos 

incorporadores que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais, ou por seus sucessores, 

não os eximirá de responsabilidades administrativa, civil ou criminal. 

Art 56º.  Os seguintes institutos jurídicos poderão ser empregados no âmbito da Reurb, sem prejuízo de 

outros considerados adequados:  

I.  a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos da Lei nº 13.465, de 2017; 

II.  a usucapião, nos termos do art. 1.238 ao art. 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 

Código Civil; do art. 9º ao art. 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; e do art. 216-A da Lei nº 6.015, 

de 1973; 

III.  a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos § 4º e § 5º do art. 1.228 da Lei nº 

10.406, de 2002 - Código Civil;  

IV.  a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil; 

V.  o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 2001; 

VI.  a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do caput do art. 2º da Lei nº 4.132, 

de 10 de setembro de 1962; 

VII.  o direito de preempção, nos termos do inciso I do caput do art. 26 da Lei nº 10.257, de 2001;  

VIII.  a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do caput do art. 35 da Lei nº 10.257, 

de 2001;  

IX.  a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art. 1.228 da Lei nº 

10.406, de 2002 - Código Civil;  

X.  a intervenção do Poder Público em parcelamento clandestino ou irregular, nos termos do art. 40 

da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;  

XI.  a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para o seu detentor, nos termos da 

alínea “f” do inciso I do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

XII.  a concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM);  

XIII.  a concessão de direito real de uso (CDRU);  
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XIV. a doação; 

XV.  a compra e venda;  

XVI.  o condomínio de lotes a que se refere o Capítulo VII do Decreto nº 9.310, de 15 de março de 

2018; 

XVII.  o loteamento de acesso controlado a que se refere o art. 78 da Lei nº 13.465, de 2017;  

XVIII.  o condomínio urbano simples a que se refere o Capítulo IX do Decreto nº 9.310, de 15 de março 

de 2018; e 

XIX.  a permuta com áreas de prioridade do Município de Vitória da Conquista, mediante compromisso 

dos proprietários de imóveis ou terrenos, loteados ou incorporadores. 

XX. Parágrafo único. Na Reurb, poderão ser utilizados mais de um dos instrumentos previstos neste 

artigo. 

Subseção XIII 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL 

Art 57º. O Município de Vitória da Conquista poderá emitir concessão de direito real de uso ou título de 

domínio, à imóveis rurais fracionados abaixo do módulo mínimo, nos seguintes casos: 

I.  imóveis rurais localizados em Reurb, nos termos da Lei nº 13.465/2017, desde que a unidade 

imobiliária tenha área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de 

dezembro de 1972 ; 

II.  imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como agricultor familiar nos termos da Lei 

n° 11.326, de 24 de julho de 2006; 

III.  parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário 

federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de apoio à atividade agrícola 

familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. 

§ 1º. O imóvel rural que após parcelamento irregular perdeu sua capacidade produtiva e, portanto, sua 

finalidade rural, passando a ter finalidades urbanas de habitação, descanso, recreação ou lazer, se 

consolidado nos termos da Lei nº 13.465/2017 e presente os requisitos necessários para o procedimento 

da Reurb-E, poderão apresentar projeto para regularização fundiária com fins à criação de matrícula 

individualizada; 

§ 2º. Para a regularização fundiária através de Reurb-E será obrigatória a apresentação de EIV/RIV, 

que contemple os impactos paisagísticos, urbanísticos, ambientais e socioeconômicos do 

empreendimento e outros indicados em regulamentação específica, a fim de definir medidas mitigadoras 

e compensatórias adequadas; 

§ 3º. A regularização fundiária do parcelamento ilegal, irregular ou clandestino do solo (Reurb) poderá 

ser realizada mediante condomínio de lotes, desmembramento, loteamento e loteamento de acesso 

controlado, nos termos da presente lei, em conformidade com as disposições da Lei Federal 

n°13.465/2017, a critério da municipalidade; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.465-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5868.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5868.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.465-2017?OpenDocument
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§ 4º. Os parcelamentos irregulares sujeitos à Reurb-E são aqueles identificados no Mapa 61, podendo, 

comprovada a existência de interesse público, haver inclusão de outros núcleos. 

§ 5º. Será definido em Lei Complementar específica as diretrizes e normas para a regularização 

fundiária do parcelamento ilegal do solo localizados no Município de Vitória da Conquista. 

Art 58º.  Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de 

preservação permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de 

mananciais definidas pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 

64 e 65 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 , hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de 

estudos técnicos, no âmbito da Reurb, que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de 

ocupação informal anterior, inclusive por meio de compensações ambientais, quando for o caso. 

Art 59º.  É permitida a formação de empreendimento em imóvel rural localizado em área com infraestrutura 

e fácil acesso aos serviços de saúde e educação, desde que seja preservada e assegurada a destinação 

agroecológica ou extrativa, as áreas de proteção ambiental e a área de reserva legal. 

Art 60º. A Prefeitura Municipal, será responsável por certificar que os empreendimentos possuem 

infraestrutura e serviços públicos disponíveis, bem como fiscalizar o cumprimento de sua função 

agroecológica e extrativa. 

Art 61º.  São vedados empreendimentos rurais em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o 

imóvel ou da fração mínima de parcelamento, exceto aos imóveis rurais cujos proprietários sejam 

enquadrados como agricultor familiar. 

Art 62º.  No caso de condomínios rurais, é permitido a sua formação, desde que a fração ideal de imóvel 

rural, compreendida pela área privativa somada à área comum, corresponda, no mínimo, ao módulo rural. 

Art 63º.  No caso de clubes de campo ou assentamentos agroecológicos será o empreendimento 

registrado no Cartório de Imóveis em nome da pessoa jurídica constituída, que será responsável pela 

emissão dos títulos de quota ou fração ideal do seu patrimônio e cessão gratuita ou onerosa de seus 

espaços privativos. 

Art 64º.  O empreendimento em imóvel rural deverá conter no mínimo: 

I.  Área de Reserva Legal; 

II.  Área com destinação agroecológica ou extrativa; 

III.  Previsão de percentual para áreas, de uso complementar institucional ou para implantação de 

equipamentos públicos, situada no povoado ou vila mais próximo do empreendimento, a ser transferida ao 

Município, independente do projeto, a fim de viabilizar a expansão de infraestrutura e serviços públicos 

nos Distritos; 

IV.  Plano de Aproveitamento indicando os fins do imóvel; 

V.  Plano de Saneamento Ambiental Específico (abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais), 

indicando a área, o orçamento e as soluções técnicas a serem utilizadas no imóvel; 

VI.  Projeto do empreendimento, da infraestrutura viária e da viabilidade energética e de 

comunicações; 

VII.  Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) e prova de quitação do ITR; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art65
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VIII.  Planta Georreferenciada. 

Parágrafo Único – Será exigida licença ambiental, independente do empreendimento, e sua 

implementação e manutenção da infraestrutura prevista no projeto, bem como eventuais condicionantes 

ambientais, são passíveis de fiscalização pela Prefeitura Municipal. 

Subseção XIV 

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

Art 65º.  A construção, ampliação, instalação, modificação, operação e retirada de empreendimentos, 

atividades e intervenções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, culturais, urbanos e 

socioeconômicos de vizinhança estarão sujeitos à avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu 

respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) por parte do órgão municipal competente, 

previamente à emissão das licenças ou alvarás de construção, reforma ou funcionamento. 

§ 1º. Os empreendimentos ou equipamentos públicos cuja retirada potencialmente produzam impactos 

paisagísticos, urbanísticos, ambientais ou socioeconômicos, estarão obrigados à apresentação de 

EIV/RIV, que contemple estudos de perdas sociais e econômicas, de alterações na paisagem, ociosidade 

da infraestrutura e outros indicados em regulamentação específica, a fim de definir medidas mitigadoras e 

compensatórias cabíveis. 

§ 2º. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento 

ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a 

análise, no mínimo, das seguintes questões: 

a) adensamento populacional; 

b) equipamentos urbanos e comunitários; 

c) uso e ocupação do solo; 

d) valorização imobiliária; 

e) geração de tráfego e demanda por transporte público; 

f) ventilação e iluminação; 

g) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

§ 3º. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, 

no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer interessado. 

§ 4º. Os Termos de Referência dos estudos serão elaborados pelo órgão licenciador e aprovados pelo 

Conselho da Cidade, sendo que, à critério do órgão licenciador, outros estudos além do mínimo deverão 

ser elaborados por empreendimentos, atividades ou intervenções urbanísticas sujeitas ao EIV/RIV.  

§ 5º. O conteúdo mínimo, bem como os empreendimentos sujeitos à EIV serão definidos no Código de 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo e de Obras e Edificações, em conformidade com o Estatuto 

da Cidade e com esta lei, que também definirá os critérios e procedimentos para análise pelos órgãos 

municipais competentes. 

§ 6º. A elaboração do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança não substitui a elaboração do 

Estudo de Impacto Ambiental. 
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§ 7º. A Prefeitura deverá exigir dos responsáveis pela realização dos empreendimentos, instalação de 

atividades e implantação das intervenções urbanísticas públicas e privadas, obrigados à apresentação do 

estudo e relatório, a execução das medidas mitigadoras, compensatórias e adaptativas definidas no 

EIV/RIV. 

§ 8º. Será obrigatória a publicidade dos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis no 

Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação do Município, para consulta, por qualquer 

interessado. 

§ 9º. Será exigido EIV/RIV em todos os projetos de vias estruturantes e em qualquer empreendimento 

habitacional, logístico e de infraestruturas de grande porte na área do Distrito Aeroportuário, inclusive nos 

projetos de acessos, nos termos estabelecidos no Estatuto da Cidade e na presente lei. 

§ 10º. O Poder Público Municipal adotará as diretrizes e os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto da 

Cidade e pela presente Lei, até que sejam regulamentadas em norma específica. 

§ 11º. Será criada Comissão Multidisciplinar permanente para a análise de projetos de grande porte, 

geradores de tráfego ou passíveis de impacto de vizinhança para acompanhamento conjunto a análise da 

liberação do Alvará de Construção.  

§ 12º. O EIV/RIV será exigido sempre que o empreendimento estiver situado em zonas onde existam 

comunidades tradicionais, quilombolas e outras, sendo nestes casos exigido estudo antropológico 

acompanhado de medidas que eliminem ou mitiguem os impactos negativos a essas comunidades e seus 

territórios. 

CAPÍTULO IV 

ÁREAS DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Art 66º.  São diretrizes gerais para o desenvolvimento econômico e social do município de Vitória da 

Conquista: 

I.  Criação de condições para o desenvolvimento de novos segmentos econômicos e ampliar a base 

produtiva municipal; 

II.  Promoção da economia dos setores populares e economia solidária como mecanismos de 

valorização das habilidades locais e geração de renda; 

III. Promoção da articulação entre as diferentes esferas governamentais, concessionárias e agentes 

públicos e privados, em prol de garantir a melhoria constante dos serviços públicos prestados na saúde, 

educação, segurança pública, e atendimento ao cidadão, gerando equilíbrio e bem-estar social; 

IV.  Promoção da cultura por meio do conhecimento e difusão do potencial cultural do Município, de 

execução de políticas de incentivo, estímulo à realização de atividades culturais em espaços públicos da 

cidade. 

Art 67º.  São diretrizes específicas para consolidar a agricultura do município de Vitória da Conquista: 

I.  Incentivo à formação técnica e qualificação profissional da mão de obra local, privilegiando as 

áreas de agricultura sustentável, modelos de exploração agrossilvopastoris, cafeicultura de alta qualidade 

e agricultura familiar; 
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II. Integração das informações contidas nos bancos de dados econômicos e geográficos dos 

sistemas setoriais de informação mantidos pelo Município, em um sistema único de informações, visando 

o conhecimento da realidade municipal de forma contínua e sistemática, capaz de subsidiar o processo de 

planejamento e a gestão urbana; 

III.  Ampliação do Programa da Prefeitura Municipal “Palmas para Conquista”, para melhorar a 

convivência dos produtores rurais com as circunstâncias do semiárido. 

Art 68º.  São diretrizes específicas para a consolidar a atividade industrial como um importante setor da 

economia de Vitória da Conquista e região: 

I. Incentivo à formação técnica e qualificação profissional da mão de obra local, privilegiando as 

áreas aeroportuárias, confecções, calçados, informática, construção civil, moveleira, metalurgia e 

alimentos de alto valor agregado; 

II. Apoio e incentivo à indústria de beneficiamento, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos; 

III. Incentivo à construção civil, privilegiando os programas de adensamento dos novos corredores de 

transportes de massa, com empreendimentos de uso misto, com técnicas de baixo consumo (e dotados 

de equipamentos de geração e conservação) de energia e recursos hídricos na construção e durante a 

ocupação, bem como os programas de construção de Habitação de Interesse Social (HIS) e 

desenvolvimento urbano das ZEIS; 

IV.  Apoio ao desenvolvimento e à atração de empresas e centros de pesquisa e de média-alta 

tecnologia, para viabilizar empresas emergentes de grande potencial e incubadoras, sobretudo nos ramos 

de informática, telemática, energia, reciclagem e de atividades associadas às principais bases industriais 

do Estado; 

V.  Integração dos distintos bancos de dados econômicos e geográficos dos sistemas setoriais de 

informação, mantidos pelo Município em um único sistema de informação, visando ao conhecimento da 

realidade municipal de forma contínua e sistemática, capaz de subsidiar o processo de planejamento e a 

gestão urbana; 

VI. Consolidação da gestão tripartite do Distrito Industrial dos Imborés, com participação dos 

empresários, do município e do governo do Estado. 

Art 69º.  São diretrizes específicas para o comércio e serviços de Vitória da Conquista: 

I.   Implementação de política pública multidisciplinar e ativa para atração de empresas, sedes de 

empresas e novos investimentos; 

II.  Promoção de ação integrada de organizações públicas, privadas e do terceiro setor, com vistas 

ao fortalecimento da economia solidária e do associativismo de pequenas empresas e empreendedores 

individuais e ao desenvolvimento de redes, consórcios e arranjos produtivos de empresas em geral; 

III. Incentivo à formação técnica e qualificação profissional da mão de obra local, privilegiando as 

áreas aeroportuárias, de saúde, indústrias culturais e da economia criativa, informática, logística e 

comércio; 

IV. Apoio ao desenvolvimento de organizações e programas voltados à ampliação da escolaridade, 

formação técnica e profissional da mão de obra local; 
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V. Apoio e incentivo ao desenvolvimento de empresas e instituições voltadas à prestação de serviços 

de ponta e maior complexidade, nas áreas de educação e saúde, visando ao desenvolvimento de polos 

especializados na cidade; 

VI. Apoio à economia criativa, viabilizando e incentivando o desenvolvimento de empresas 

emergentes de grande potencial e a atração de empresas, eventos, centros de pesquisa e formação nas 

áreas de música, dança, teatro, cinema, vídeo, edição eletrônica, publicidade, artes plásticas, gastronomia, 

moda, movelaria e outros segmentos intensivos em design; 

VII.  Integração dos bancos de dados econômicos e geográficos dos sistemas setoriais de informação, 

mantidos pelo Município em um único sistema de informação, visando o conhecimento da realidade 

municipal de forma contínua e sistemática, capaz de subsidiar o processo de planejamento e a gestão 

urbana; 

VIII.  Simplificação dos processos de abertura e fechamento de empresas; registro da propriedade 

imobiliária e arrecadação de tributos; 

IX. Redução dos custos operacionais de empresas e trabalhadores autônomos, com oferta crescente 

de serviços, via governo eletrônico. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados ao comércio e serviços caracterizados no “caput”: 

I. Potencializar e incentivar novos serviços das áreas de saúde e educação; 

II. Melhorar a circulação de mercadorias; 

III. Consolidar Vitória da Conquista como polo regional de atendimento à saúde, de educação, ciência 

e tecnologia e nas novas áreas da economia criativa, da tecnologia de informação e do turismo.  

Art 70º.  São diretrizes específicas para a saúde do município de Vitória da Conquista, expansão da rede 

dos equipamentos de saúde para realização de exames, atendimento ambulatorial, de especialidades, ou 

de urgência e emergência, objetivando assegurar a prestação de serviços de saúde com qualidade a toda 

a população do município. 

Art 71º.  São diretrizes específicas para a educação do município de Vitória da Conquista, expansão e 

requalificação de equipamentos voltados ao atendimento de pessoas com deficiência (PCD), inclusive à 

formação de professores e o acompanhamento aos alunos com necessidades especiais matriculados na 

Rede Municipal de Ensino, bem como expandir, adaptar e transformar todas as escolas municipais em 

unidades de ensino em tempo integral, objetivando: 

I. Desenvolver espaços de formação humana, enriquecimento da cultura, transmissão de 

conhecimento e debate de ideias, possibilitando a valorização da autonomia, da consciência crítica e da 

ética; 

II. Melhorar a qualidade de Ensino Básico, reverberando em incremento nas notas de indicadores 

qualitativos da educação (a exemplo do IDEB); 

III. Contribuir para a expansão e o desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio; 

IV. Introduzir o direito à cidade e seus diversos temas no conteúdo educacional, como tema 

transversal. 
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Art 72º.  São diretrizes específicas para o esporte do município de Vitória da Conquista, expansão e 

manutenção da rede de equipamentos poliesportivos, bem como incentivar a realização de atividades 

físicas pela população da 3ª idade, objetivando dotar todas as sedes distritais e bairros/macrozonas mais 

populosos da sede municipal de equipamentos poliesportivos. 

Art 73º. São diretrizes específicas para implantar um Programa de Assistência Social destinado a valorizar 

a cidadania dos moradores de Vitória da Conquista: 

I. Realização de ações que contribuam para o combate à homofobia e elevem o respeito à 

diversidade sexual; 

II. Implantação de equipamentos em praças públicas e realizar ações destinados à população idosa; 

III. Expansão e requalificação de equipamentos voltados ao atendimento de pessoas com pessoas 

com deficiência (PCD), inclusive à formação de professores e o acompanhamento aos alunos com 

necessidades especiais matriculados na Rede Municipal de Ensino; 

IV. Incentivo à realização de atividades físicas pela população da 3ª idade; 

V. Garantia do acesso às pessoas idosas com conforto, autonomia e segurança aos espaços públicos 

e de uso público, considerando a participação crescente da faixa etária com mais de sessenta anos, até o 

horizonte de longo prazo deste plano. 

Art 74º.  São diretrizes específicas para a cultura do município de Vitória da Conquista, expandir e manter 

a rede de equipamentos culturais, bem como apoiar todos os eventos culturais, objetivando: 

I. Valorização da cultura regional em toda a sua diversidade e complexidade, assegurando o 

intercâmbio entre as diferentes linguagens e manifestações, bem como a ampliação do acesso à produção 

e ao consumo cultural, compreendendo a cultura como importante dimensão da economia; 

II. Valorização da cultura de comunidades tradicionais em toda a sua diversidade e complexidade, 

assegurando o intercâmbio entre as diferentes linguagens e manifestações, bem como a ampliação do 

acesso à produção e ao consumo cultural. 

Art 75º.  São diretrizes específicas para as Comunidades Quilombolas do município de Vitória da 

Conquista, apoiar a autonomia e o desenvolvimento de atividades produtivas nestas comunidades, 

objetivando: 

I. Promoção, em articulação com o Governo Estadual e o Governo Federal, da Regularização 

Fundiária das Comunidades Quilombolas, por meio da Delimitação, Reconhecimento, Indenização das 

Benfeitorias e Imóveis, Desintrusão e Titulação dos Territórios Quilombolas; 

II. Promoção da melhoria das condições de habitabilidade nos assentamentos precários, 

compreendidos como necessidades habitacionais relacionadas com os espaços públicos, a infraestrutura, 

os equipamentos e serviços urbanos. 
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CAPÍTULO V 

ESPAÇOS COLETIVOS DE SUPORTE À VIDA NA CIDADE 

CONSERVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 

Art 76º.  São diretrizes gerais para manutenção ou a recuperação da qualidade ambiental nas áreas 

urbanas e rurais do município de Vitória da Conquista: 

I. Incremento à gestão ambiental municipal com implementação de mecanismos e instrumentos 

eficazes para controle da expansão do processo desordenado de ocupação e uso da terra no tecido urbano 

e rural, em áreas de interesse ambiental; 

II.  Fomento à adoção de boas práticas ambientais, soluções e medidas mitigadoras, condicionantes 

para coibir problemas socioambientais que contribuem para a degradação dos ecossistemas e se 

repercutem na qualidade de vida da população; 

III.  Requalificação e revitalização das áreas de importância ambiental, com vistas a ampliar o 

potencial de desenvolvimento de espaços públicos de lazer e turismo, incorporando e inovando no 

planejamento urbano a concepção de serviços ambientais e infraestruturas ecológicas urbanas; 

IV.  Implementação de mecanismos de gestão eficazes para garantir a preservação, a proteção e a 

conservação dos recursos hídricos, florestais e minerais do território; 

V.  Redução e coibição de fontes de poluição por meio da elaboração e implementação de plano 

saneamento básico adequadamente desenhado à realidade do município; 

VI.  Criação e implementação de um sistema de monitoramento e controle da qualidade ambiental 

municipal, com utilização de indicadores; 

VII. Controle do uso de mananciais subterrâneos e superficiais, garantindo o controle hidroambiental 

contando com a participação social;  

VIII.  Avaliação e implementação de ações eficazes para redução progressiva dos passivos ambientais 

existentes no território, com a gestão e controle coibindo as atividades geradoras; 

IX.  Aplicação de instrumentos e ações eficazes para recuperação das matas ciliares, conservação e 

preservação de remanescentes de vegetação, com enriquecimento por meio de plantio de espécies 

nativas; 

X.  Conservação de áreas de relevância ambiental por meio da criação e manutenção de parques 

municipais; 

XI.  Promoção de modelo de gestão ambiental para exploração racional dos recursos minerais, com 

regulamentação e condicionamento por meio de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

XII.  Regularização do estado de conservação das vias vicinais rurais e distritais, garantindo direito à 

mobilidade e transporte de carga e passageiros, com segurança, qualidade e sustentabilidade; 

XIII.  Promoção de sensibilização e capacitação da população local, técnicos e agentes sociais, sobre 

a necessidade de preservação/conservação dos recursos ambientais; 

XIV.  Garantia do controle e participação social da população no processo de planejamento e gestão 

do território urbano e rural do município;  
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XV.  Promoção de políticas públicas de incentivo a projetos e ações de interesse socioambiental, que 

incrementem geração de renda, desenvolvimento social e sustentabilidade. 

Art 77º.  São diretrizes específicas para a recuperação da qualidade hidroambiental e garantia da 

preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no território municipal: 

I. Mapeamento, revitalização e valorização dos corpos hídricos das áreas rurais e 

urbanas/urbanizadas, protegendo-os e garantindo a qualidade, quantidade e os usos múltiplos de acordo 

com o que os princípios estabelecidos nas Políticas de Recursos Hídricos; 

II. Controle efetivo das dinâmicas de ocupação e usos do solo, coibindo a implementação de 

atividades de uso conflitante que possam causar ou intensificar impactos que afetarão a quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

III. Garantia de um papel mais ativo por parte do município na implementação de instrumentos de 

gestão e conservação dos recursos hídricos no território municipal; 

IV. Desenho e implementação de plano de saneamento básico com metas de curto e médio prazos 

para universalização do saneamento no município.  

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados aos recursos hídricos caracterizados no “caput”: 

I. Criar rotina de fiscalização, monitoramento e gestão da situação de uso dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, mitigando ações degradativas que afetam a qualidade e disponibilidade dos 

recursos hídricos; 

II. Gerir a ocupação e uso do solo nos espaços urbano e rural de forma a controlar pressões 

ambientais, especialmente a ocupação de áreas de APP, o lançamento irregular de esgotos sanitários e 

resíduos sólidos, e ações de aterramento de corpos hídricos em áreas urbanas; 

III. Utilizar os recursos das tecnologias de informação e de educação para realizar ações de 

comunicação e educação ambiental que sensibilizem e orientem as populações rural e urbana sobre a 

importância da preservação dos recursos hídricos; 

IV. Implementar sistema de gestão e controle sobre poços de captação subterrânea, nascentes e 

minadouros, com cadastro hidroambiental oriundo de um inventário georreferenciado dos mesmos. 

Art 78º.  São diretrizes gerais para a recuperação e a preservação dos fragmentos de vegetação nativa 

remanescentes do município de Vitória da Conquista: 

I. Recuperação e valorização dos fragmentos florestais existentes em áreas rurais e 

urbanas/urbanizadas, cumprindo as normas e diretrizes do Código Florestal Brasileiro e o que estabelece 

a Política de Nacional de Meio Ambiente; 

II. Controle do uso do solo, coibindo a implementação de atividades conflitivas com o código florestal 

e zoneamento econômico ecológico que possam causar ou intensificar pressões e impactos sobre os 

remanescentes de vegetação nativa; 

III. Incremento de ações da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura com uma atuação mais ativa 

e efetiva por parte do município na gestão dos recursos florestais; 

IV. Mitigação dos efeitos da fragmentação promovendo a criação de corredores ecológicos e áreas 

de conservação e preservação; 
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V. Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, com a manutenção do equilíbrio ambiental e harmonização de interesses por parte da 

sociedade civil. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados aos remanescentes de vegetação nativa 

remanescentes caracterizados no “caput”: 

I. Criar rotina de monitoramento com usos dos recursos das geotecnologias, imageamento e 

vistorias de campo das áreas de cobertura vegetal, para fiscalizar e coibir ações de impactos degradativos 

como, queimadas, supressão generalizada de vegetação, etc.; 

II. Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual para possibilitar ações de fiscalização e 

recuperação de áreas de remanescentes florestais e de APP; 

III. Utilizar os recursos das tecnologias da informação para realizar ações de comunicação e 

educação ambiental que orientem a população rural e urbana sobre a necessidade da preservação dos 

fragmentos florestais; 

IV. Intensificar a participação do município e estimular as instituições e a sociedade civil na gestão 

dos recursos naturais; 

V. Promover a preservação de remanescentes florestais através da manutenção e gestão das áreas 

de interesse ambiental, como APP e áreas de reserva legal;  

VI. Propor a criação de corredores ecológicos e áreas de conservação do patrimônio natural, baseado 

nas áreas prioritárias definidas pelo Zoneamento Ambiental; 

VII. Promover o plantio de árvores e mudas para a manutenção recuperação das áreas verdes; 

VIII. Promover a difusão de informações e tecnologias para o manejo sustentável da vegetação e do 

solo no ambiente rural, para modelos de atividades agrossilvopastoris equilibrados com a manutenção do 

meio ambiente; 

IX. Avaliar oportunidade de implementação de políticas de serviços ambientais dos ecossistemas. 

Art 79º.  São diretrizes gerais para mitigar e controlar as pressões e impactos ambientais no território, bem 

como atuar nas suas fontes causadoras: 

I. Recuperação e valorização dos fragmentos florestais existentes em áreas rurais e 

urbanas/urbanizadas, cumprindo a normas e diretrizes do Código Florestal Brasileiro e o que estabelece 

a Política de Nacional de Meio Ambiente; 

II. Controle efetivo do uso e ocupação do solo, regulamentando os usos e atividades que possam 

causar ou intensificar processos degradativos sobre o meio ambiente; 

III. Garantia de um papel mais ativo por parte do município na gestão dos recursos ambientais do seu 

território; 

IV. Mitigação dos efeitos da fragmentação e formação de mosaicos da cobertura vegetal, promovendo 

a criação de corredores ecológicos e áreas de conservação e preservação;  

V. Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, compatibilizando as relações entre o desenvolvimento econômico e urbanístico com a 

manutenção do equilíbrio ambiental e o uso racional de recursos naturais; 
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VI. Implementação de ações de contenção para coibir expansão dos focos de pressão ambiental, 

mitigando impactos; 

VII. Promoção do aproveitamento racional por usos conservativo sustentável dos recursos naturais. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados às pressões e impactos ambientais caracterizados 

no “caput”: 

I. Criar rotina de monitoramento dos focos de pressões ambientais, a partir de técnicas e tecnologias 

disponíveis para identificar, mapear e propor ações mitigadoras sobre processos degradativos e passivos 

ambientais;  

II. Realizar ações de educação ambiental e assistência técnica que orientem e capacitem a 

população rural e urbana para a sustentabilidade e preservação dos recursos ambientais; 

III. Estabelecer diálogo com o Órgão Ambiental estadual para possibilitar ações de fiscalização e 

ações de recuperação e plantio de nascentes e APP; 

IV. Regulamentar e fiscalizar as atividades com maior fator de impacto ambiental, como o extrativismo 

mineral e vegetal, atividades agrossilvopastoris, indústria, entre outras, com o condicionamento dos Planos 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

V. Promover o plantio de árvores e mudas para a manutenção recuperação das áreas verdes; 

VI. Promover a difusão de informações e tecnologias para o manejo sustentável da vegetação e do 

solo no ambiente rural, para modelos de atividades agrossilvopastoris equilibrados com a manutenção do 

meio ambiente; 

VII. Utilizar os recursos das tecnologias da informação para realizar ações de comunicação e 

educação ambiental que orientem a população rural e urbana sobre a necessidade da preservação dos 

recursos naturais; 

VIII. Estimular a participação da população município, das instituições e da sociedade civil; 

IX. Avaliar oportunidade de implementação de políticas de serviços ambientais dos ecossistemas. 

Art 80º. São diretrizes gerais para efetivar a gestão e a regularização do sistema viário distrital rural de 

maneira eficiente: 

I. Revitalização e valorização das áreas verdes, mananciais hídricos, fragmento florestais e outras 

áreas de relevância ambiental, dentro da zona de influência das vias vicinais; 

II. Requalificação e reestruturação da malha vicinal, buscando aumentar a sua durabilidade e 

resiliência aos fenômenos deletérios, aumentando a vida útil e reduzindo os gastos com manutenção; 

III. Garantia de uma atuação mais ativa por parte do município na gestão do sistema viário vicinal;  

IV. Promoção de melhorias e estruturação da malha de vias vicinais do município, garantindo a 

mobilidade com segurança, qualidade e sustentabilidade nas suas zonas de influência. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados ao sistema viário distrital caracterizado no “caput”: 

I. Estabelecer diálogo com os órgãos gestão do transporte e de estradas, para possibilitar captação 

de recursos, ações e projetos para melhorias no sistema viário; 
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II. Promover esforços para a preservação da vegetação e corpos hídricos presentes nas faixas de 

servidão e zonas de influência das vias; 

III. Regulamentar e mitigar os impactos ambientais em vias vicinais; 

IV. Implementar e cumprir o zoneamento territorial proposto pelo PDDU; 

V. Controlar e fiscalizar ações de ocupação e uso indevido de áreas de vias e faixas de servidão; 

VI. Melhorar a qualidades das vias vicinais e da mobilidade rural; 

VII. Promover o uso sustentável das vias, com captação e reaproveitamento de efluentes de drenagem 

para recarga de aquíferos e corpos hídricos; 

VIII. Realizar projetos e obras para pavimentação, drenagem e recuperação de vias; 

IX. Promover a pavimentação de estradas que dão acesso as vilas, povoados e bairros; 

X. Estruturar novas vias de circulação dentro das comunidades, assim como ciclovias, calçadas, 

paisagismo, respeitando as normas de acessibilidade. 

Art 81º.  Com base nas diretrizes associadas à conservação e à qualificação ambiental do município 

de Vitória da Conquista, é proposto o desenvolvimento e a implementação dos seguintes programas:   

I. Programa de Conservação e Manejo das Águas, que consiste no conjunto de ações e políticas 

para a gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por meio de ações para 

recuperação e preservação de mananciais nas bacias e sub-bacias que abrangem o território de Vitória 

da Conquista, compreendendo ações voltadas à mitigação das pressões ambientais sobre corpos hídricos 

fluviais, lagoas, açudes e aquíferos; 

II. Programa de Ação Ambiental, que consiste na proposta de implementação de um programa 

composto por diferentes frentes de ação/subprogramas, que atuam de maneira conjunta para a melhoria 

das condições ambientais na zona urbana e rural de Vitória da Conquista, através de diretrizes e ações 

para dotar o município de estratégias para mobilizar e viabilizar a atuação conjunta entre órgão municipais, 

estaduais e federais, sociedade civil, ONG e instituições relacionadas, para garantir uma política de gestão 

ambiental, democrática, sustentável e socialmente justa; 

III. Programa de Valorização Socioambiental das Áreas de Conservação, que consiste em ações e 

esforços direcionados para o desenvolvimento de um sistema de parque urbanos e unidades de 

conservação, abrangendo áreas de relevante valor ecológico existentes no município, consideradas 

prioritárias e com potencial de aproveitamento como áreas para atividades de lazer e para turismo 

ecológico. As áreas incluídas no Programa são: Lagoa das Bateias, Lagoa do Jurema, Poço Escuro, Serra 

do Periperi, Rio Verruga, Parque Melocactus Conoideus, entre outras; 

IV. Programa de Requalificação das Estradas Vicinais, que consiste no planejamento e em ações para 

aprimoramento da qualidade das infraestruturas viárias em zonas rurais e distritais, baseado em um 

conjunto de práticas de estruturação e manejo de vias para que sejam mais resilientes aos processos de 

deterioração dos leitos de rolamentos por erosões hídricas, formação de sulcos, ravinas e voçorocas, bem 

como aos problemas de transporte e acúmulo de sedimentos, que comprometem a qualidade ambiental 

de corpos hídricos próximos à malha vicinal. O programa busca garantir melhores condições de 

mobilidade, segurança e sustentabilidade ao sistema de vias vicinais, aumentando a eficiência e a 
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durabilidade frente aos fenômenos hídricos e fazendo o aproveitamento dos efluentes pluviais para 

infiltração e recarga de aquíferos e nascentes. 

CAPÍTULO VI 

ZONEAMENTO AMBIENTAL 

SEÇÃO I 

ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 

Art 82º. O Zoneamento Ambiental, instrumento de planejamento municipal definido no Estatuto da Cidade 

(Lei Federal no 10.257/01), e identificado no anexo Mapa 7, possui as seguintes zonas: 

I. Zona de Preservação; 

II. Zona de Conservação; 

III. Zona de Uso. 

Art 83º. A Zona de Preservação corresponde àquela que será alvo de diretrizes associadas à preservação 

dos elementos físicoambientais: recursos hídricos, cobertura vegetal, fauna, sendo constituída dos 

seguintes elementos: 

I. Área definida como prioritária pelo Zoneamento Ecológico Econômico do estado da Bahia para a 

criação de corredor ecológico; 

II. Área definida como prioritária pelo Zoneamento Ecológico Econômico do estado da Bahia para a 

criação Unidade de Conservação de Uso Sustentável; 

III. Poligonal do Parque Municipal da Serra do Periperi; 

IV. Poligonal do Parque Municipal do Rio Verruga; 

V. Parque Urbano da Lagoa das Bateias. 

Parágrafo Único. Se constituem ainda em Zona de Preservação as Áreas de Preservação Permanente 

(APP) dos corpos d’água superficiais, e áreas de reserva legal conforme definido pelos termos da Lei 

Federal no. 12.651/12 e decretos que a regulamentam. 

Art 84º. São diretrizes para a Zona de Preservação: 

I. Preservação dos fragmentos florestais existentes, bem como a biodiversidade associada; 

II. Recuperação das áreas degradadas; 

III. Recomposição da cobertura vegetal nativa por meio de ações de plantio; 

IV. Realização de estudos para criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA) e 

corredor ecológico com conexão ao Parque Municipal Urbano do Rio Verruga, contíguo à sede municipal, 

cuja categoria deverá ser definida; 

V. Realização de estudos para enquadramento do Parque Municipal da Serra do Periperi, 

avaliação/redefinição de sua poligonal e estabelecimento de sua Zona de Amortecimento; 

VI. Preservação dos parques urbanos da Lagoa das Bateias, Lagoa do Jurema, Rio Verruga e Serra 

do Periperi; 
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VII. Realização de ações de fiscalização coibindo o desmatamento das matas ciliares e ocupação 

irregular de APP dos corpos hídricos superficiais; 

VIII. Controle de conflitos de uso relativos à expansão da ocupação urbana, da agropecuária, etc.; 

IX. Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo local e de projetos de sustentabilidade e cunho 

socioambiental; 

X. Regularização das UC, implementando os instrumentos de gestão e controle; 

XI. Fomento do desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, compatibilizando as relações entre o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio 

ambiental. 

Art 85º. A Zona de Conservação corresponde àquela que será alvo de diretrizes associadas à conservação 

dos elementos físicoambientais: recursos hídricos, cobertura vegetal, fauna, sendo, porém, permitidos 

usos sustentáveis, dentro das normas da legislação ambiental e de recursos hídricos.  

Art 86º. A delimitação da Zona de Conservação objetiva a conservação da elevada biodiversidade do 

território municipal e dos recursos hídricos superficiais, sendo constituída dos seguintes elementos: 

I. Fragmentos do ecossistema caatinga; 

II. Fragmentos do ecossistema cerrado; 

III. Fragmentos do ecossistema floresta estacional; 

IV. Fragmentos do ecossistema floresta ombrófila densa; 

V. Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre; 

VI. Zona de Amortecimento preliminarmente proposta para o Parque Municipal da Serra do Periperi; 

VII. Zona de Amortecimento preliminarmente proposta para o do Parque Municipal do Rio Verruga. 

Art 87º. São diretrizes para a Zona de Conservação: 

I. Conservação dos remanescentes de ecossistemas nativos; 

II. Estimulo à conexão entre fragmentos, criando corredores para a fauna nativa e unidades de 

conservação; 

III. Recuperação de áreas degradadas; 

IV. Coibição de atividades que comprometam a estabilidade dos solos; 

V. Controle e regulamentação da expansão urbana e a ocupação do solo; 

VI. Requalificação da infraestrutura de áreas de conservação para propiciar atividades de esporte e 

lazer. 

Art 88º. A Zona de Uso é constituída por áreas que se encontram com usos alternativos do solo, como 

áreas de produção agropecuária, de silvicultura, áreas de solo exposto, ou seja, todas aquelas áreas que 

apresentam qualidade ambiental alterada por ação antrópica. 

Art 89º. São diretrizes para a Zona de Uso: 

I. Estimulo ao licenciamento ambiental de atividades sujeitas a este instrumento; 

II. Coibição e fiscalização do uso irregular de agroquímicos; 

III. Preservação de parques urbanos e áreas verdes da sede municipal; 

IV. Regularização do saneamento ambiental, coibindo o lançamento de esgotos domésticos nos 

corpos d’água e a disposição irregular de resíduos sólidos; 
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V. Fiscalização da ação das indústrias e o atendimento aos condicionantes do licenciamento 

ambiental municipal; 

VI. Incentivo da implementação de sistemas produtivos sustentáveis; 

VII. Controle da expansão urbana desordenada através de instrumento e tecnologias de gestão 

territorial. 

Art 90º. No âmbito do Zoneamento Ambiental, são diretrizes específicas para as estradas e vias: 

I. Controle e mitigação dos processos de degradação do solo por erosão hídrica; 

II. Garantia da mobilidade, com segurança e sustentabilidade da rede vicinal, através da 

requalificação manutenção do estado de conservação da infraestrutura viária; 

III. Mitigação e recuperação da infraestrutura de vias vicinais, com incremento da qualidade dos 

leitos de rolamento e mecanismos de drenagem de águas pluviais; 

IV. Mitigação de pressões e impactos ambientais em áreas de influência de vias; 

V. Estabelecimento de diálogo com os órgãos gestão do transporte e de estradas, para possibilitar 

captação de recursos, ações e projetos para melhorias no sistema viário; 

VI. Promoção de esforços para a preservação da vegetação e corpos hídricos presentes nas faixas 

de servidão e zonas de influência das vias; 

VII. Implementação e cumprimento do zoneamento territorial proposto pelo PDDU; 

VIII. Controle e fiscalização de ações de ocupação e uso indevido de áreas de vias e faixas de 

servidão; 

IX. Melhoria da qualidade das vias vicinais e da mobilidade rural; 

X. Promoção do uso sustentável das vias, com captação e reaproveitamento de efluentes de 

drenagem para recarga de aquíferos e corpos hídricos; 

XI. Realização de projetos e obras para pavimentação, drenagem e recuperação de vias. 

Art 91º. No âmbito do Zoneamento Ambiental, são diretrizes específicas para os recursos hídricos 

superficiais: 

I. Adequação da gestão conforme Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos; 

II. Observação e definições dos Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento das Águas 

Superficiais; 

III. Estabelecimento de parceria com Comitês de Bacia e Órgão Ambiental Estadual para a 

recuperação da disponibilidade das águas superficiais em termos de qualidade e quantidade; 

IV. Recuperação de matas ciliares; 

V. Controle de forma efetiva do uso do solo, coibindo atividades com efeito deletério sobre os 

recursos hídricos; 

VI. Garantia de postura mais ativa por parte do setor público, instituições e sociedade civil, na 

atuação para gestão dos recursos hídricos no município; 

VII. Estruturação de rotina de fiscalização, monitoramento e gestão da situação de uso dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, coibindo a ocupação de APP; 

VIII. Realização de ações de comunicação e educação ambiental que orientem as populações rural 

e urbana sobre a importância da preservação dos recursos hídricos; 
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IX. Regulamentação de sistema de gestão e controle sobre poços de captação subterrânea, 

nascentes e minadouros, implementando um inventário georreferenciado do mesmo; 

X. Estimulo da participação do município, usuários e sociedade civil na gestão das águas por meio 

dos Comitês de Bacia; 

XI. Regularização das Unidades de Conservação (UC) do município, revisando suas poligonais, 

categorias, elaborando Plano de Manejo e criando Conselhos Gestores. 

Art 92º. Fica instituído o Corredor Ecológico do Planalto da Conquista (Mapa 8), abrangendo área com 

ocorrência de maior índice de zonas de preservação, com identificação de cobertura do solo, 

objetivando prover o município de segurança geo-hidro-ambiental. 

SEÇÃO II 

ZONEAMENTO AMBIENTAL DA SEDE MUNICIPAL 

Art 93º. O Zoneamento Ambiental da Sede, identificado no anexo Mapa 9, abrange áreas especiais 

compreendidas por partes do território que exigem tratamento urbanístico especial diante de 

particularidades ambientais, culturais, de uso e ocupação, sobrepondo-se ao zoneamento.  

Art 94º. São diretrizes para o Parque Municipal Urbano da Lagoa da Bateias (Mapa 10): 

I. Regulamentação e enquadramento da UC no SNUC, com implementação de instrumentos de 

gestão e realização de ações efetivas para conservação do Parque; 

II. Estabelecimento da área perimetral de proteção para a poligonal do Parque; 

III. Contenção da expansão por ocupação urbana desordenada e os problemas associados, 

relativos ao saneamento básico, vulnerabilidade social e deterioração da qualidade ambiental; 

IV. Recuperação do leito da lagoa, por contenção dos processos de erosão, sedimentação e 

contaminação por efluentes e resíduos sólidos; 

V. Qualificação da área de Parque para atuação como espaço estruturado e seguro para 

realização de atividades de esporte e lazer pela população; 

VI. Realização de ações de Educação Ambiental envolvendo a comunidade, especialmente a 

população que vive em seu entorno. 

Art 95º. São diretrizes para o Parque Municipal da Serra do Periperi (Mapa 11 e Mapa 12): 

I. Regulamentação e fiscalização de atividades de extração de recursos, bem como de uso e 

ocupação do solo, como ações de mineração, remoção de terra e cascalho, remoção de madeira, 

exploração de águas superficiais e subterrâneas etc.; 

II. Criação e estabelecimento de área perimetral de proteção e zona de amortecimento à poligonal 

do Parque; 

III. Regulamentação e enquadramento das UC no SNUC, com implementação de instrumentos de 

gestão; 

IV. Identificação e proteção de outras áreas com fragmentos e remanescentes florestais de maior 

expressão, para que possam contribuir para formação de corredores ecológicos. Direcionamento de 

esforços para recuperar e incentivar proprietários de terra do entorno a delimitar e proteger reservas legais; 
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V. Controle dos impactos da expansão urbana desordenada na área de proteção e zona de 

amortecimento; 

VI. Implementação de programas e projetos para reduzir os impactos ambientais e urbanos 

relacionados a enxurradas, alagamentos e transporte de sedimentos nos eventos de chuvas, buscando 

formas de captar e aproveitar a água pluvial; 

VII. Implementação de Plano de Manejo para manutenção e recuperação da área do Parque e das 

infraestruturas pertencentes ao mesmo; 

VIII. Desenvolvimento de projeto integrado de cunho ecológico, abrangendo o desenvolvimento do 

turismo, educação, pesquisa e outras atividades ligadas ao meio ambiente, valorizando as áreas de 

interesse ambiental do município; 

IX. Instituição do mosaico de Unidades de Conservação da Serra do Periperi; 

X. Implantação do Corredor Ecológico do Planalto da Conquista. 

Art 96º. São diretrizes para o Parque Lagoa da Jurema (Mapa 13): 

I. Regulamentação e enquadramento a UC no SNUC, com implementação de instrumentos de 

gestão e realização de ações efetivas para conservação do Parque; 

II. Regulamentação e fiscalização de atividades de uso e ocupação do solo local e do seu entorno; 

III. Contenção da expansão por ocupação urbana desordenada e os problemas associados, relativos 

ao saneamento básico, vulnerabilidade social e deterioração da qualidade ambiental; 

IV. Qualificação da área de Parque para atuar como espaço estruturado e seguro para realização de 

atividades de esporte e lazer pela população; 

V. Realização de ações de Educação Ambiental envolvendo a comunidade, especialmente a 

população que vive em seu entorno e/ou que usufrui dos recursos ambientais e/ou eco serviços prestados 

pelo manancial. 

Art 97º. São diretrizes para o Parque Municipal Urbano do Rio Verruga (Mapa 14 e 15): 

I. Regulamentação e enquadramento da UC ao SNUC, com implementação de instrumentos de 

gestão; 

II. Regulamentação e fiscalização de atividades de uso e ocupação do solo, por expansão da área 

urbana, ocupações irregulares, ações extrativistas para remoção de cascalho, terra, areia, madeira; 

exploração das águas superficiais e subterrâneas etc.; 

III. Criação e estabelecimento de área perimetral de proteção e zona de amortecimento à poligonal 

do Parque; 

IV. Contenção da expansão por ocupação urbana desordenada e os problemas associados, relativos 

ao saneamento básico, vulnerabilidade social e deterioração da qualidade ambiental; 

V. Recuperação do leito do rio, por meio de contenção dos processos de erosão e assoreamento, 

contaminação por efluentes e resíduos sólidos, eutrofização etc.; 

VI. Requalificação da área de borda do rio, para servir como espaço estruturado e seguro para a 

utilização para esporte e lazer; 

VII. Realização de estudo e planejamento estratégico para implementação do Parque; 

VIII. Garantia do controle e da participação social no processo de implementação do Parque. 
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SEÇÃO III 

ZONEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO AEROPORTUÁRIO 

Art 98º. O Zoneamento Ambiental proposto para o distrito aeroportuário, identificado no anexo Mapa 16, 

adota quatro Zonas: 

I. Zona de Conservação dos Corpos Hídricos; 

II. Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa; 

III. Zona de Uso; 

IV. Ocupação Urbana. 

Art 99º. A Zona de Conservação dos Corpos Hídricos é composta pelos ambientes ocupados por 

mananciais hídricos superficiais e subterrâneos – rios, lagoas, açudes, nascentes, aquíferos, entre outros 

- e pelas respectivas áreas de influência e de preservação que compõe o suporte à manutenção desses 

ecossistemas, motivo de relevância para a preservação de matas ciliares. 

§ 1º. Se constituem em Zona de Conservação as Áreas de Preservação Permanente (APP) dos corpos 

d’água superficiais, conforme definido pelos termos da Lei Federal no. 12.651/12 e decretos que a 

regulamentam. 

§ 2º. A Zona de Conservação corresponde àquela que será alvo de diretrizes associadas à conservação 

dos elementos físicoambientais: recursos hídricos, cobertura vegetal, fauna, sendo, porém, permitidos 

usos sustentáveis, dentro das normas da legislação ambiental e de recursos hídricos.  

§ 3º. A delimitação da Zona de Conservação objetiva a conservação da elevada biodiversidade do 

território do distrito e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  

Art 100º. São diretrizes da Zona de Conservação: 

I. Realização de estudos para criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA) e 

Áreas de Proteção Permanente (APP), associadas a corredores ecológicos; 

II. Implementação de ações de fiscalização, monitoramento e gestão da situação de uso dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, coibindo ações degradativas como o desmatamento das matas 

ciliares e ocupação irregular de APP dos corpos hídricos superficiais; 

III. Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo local e de projetos de sustentabilidade e cunho 

socioambiental; 

IV. Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, compatibilizando as relações entre o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio 

ambiental; 

V. Controle da qualidade da água de mananciais hídricos através de pontos de monitoramento; 

VI. Gestão da ocupação dos espaços urbanos de forma a evitar pressões ambientais, especialmente 

a ocupação de áreas de APP, o lançamento irregular de esgotos sanitários e resíduos, e ações de 

aterramento de corpos hídricos em áreas urbanas; 

VII. Realização de ações de comunicação e educação ambiental que orientem as populações rural e 

urbana sobre a importância da preservação dos recursos hídricos; 
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VIII. Regulamentação de sistema de gestão e controle sobre poços de captação subterrânea, 

nascentes e minadouros, implementando um inventário georreferenciado do mesmo; 

IX. Estabelecimento de diálogo com o Órgão Ambiental Estadual para possibilitar ações de 

fiscalização e ações de recuperação de nascentes e APP; 

X. Estimulo à participação do município, usuários e sociedade civil na gestão das águas por meio dos 

Comitês de Bacia; 

XI. Participação, no que couber, na implementação da política nacional e estadual de recursos 

hídricos; 

XII. Proposição de ações a serem executadas pelo Poder Público Municipal que visem recuperar e 

garantir a preservação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos no território do distrito 

aeroportuário; 

XIII. Recuperação e valorização dos corpos hídricos das áreas rural e urbanas/urbanizadas, 

possibilitando os usos múltiplos de acordo com o que estabelece a Política de Recursos Hídricos; 

XIV. Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades que possam causar ou 

intensificar efeitos deletérios sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

XV. Garantia de um papel mais ativo por parte do município na gestão e regulamentação dos recursos 

hídricos dentro do distrito aeroportuário. 

Art 101º. A Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa corresponde àquela que será alvo de diretrizes 

associadas à conservação dos elementos físicoambientais de cobertura vegetal e fauna, sendo, porém, 

permitidos usos sustentáveis, dentro das normas da legislação ambiental.  

Art 102º. A delimitação da Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa objetiva a conservação da 

biodiversidade do território do distrito aeroportuário, sendo constituída dos seguintes elementos: 

I. Fragmentos do ecossistema caatinga; 

II. Fragmentos do ecossistema cerrado; 

III. Fragmentos do ecossistema floresta estacional; 

IV. Fragmentos do ecossistema floresta ombrófila densa; 

V. Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre, em zonas de amortecimento e de APP. 

Art 103º.  São diretrizes da Zona de Fragmentos de Vegetação Nativa: 

I. Realização de estudos para criação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA), 

Áreas de Proteção Permanente (APP) e Reservas Legais associadas aos corredores ecológicos 

propostos; 

II. Controle e regulamentação da expansão urbana e a ocupação de atividades que comprometam 

a qualidade dos solos; 

III. Preservação dos fragmentos florestais existentes, bem como a biodiversidade associada; 

IV. Recuperação das áreas degradadas e com passivos ambientais; 

V. Recomposição da cobertura vegetal nativa por meio de ações de plantio; 

VI. Realização de ações de fiscalização coibindo o desmatamento das matas ciliares e ocupação 

irregular de APP dos corpos hídricos superficiais; 
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VII. Incentivo ao desenvolvimento do ecoturismo local e de projetos de sustentabilidade e cunho 

socioambiental; 

VIII. Fomento ao desenvolvimento de atividades compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, compatibilizando as relações entre o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio 

ambiental; 

IX. Implementação de rotina de monitoramento das áreas de cobertura vegetal, para fiscalizar e 

controlar ações de impactos degradativos como, queimadas, desmatamento etc.; 

X. Estabelecimento de diálogo com o Órgão Ambiental estadual para possibilitar ações de 

fiscalização e recuperação de áreas de remanescentes florestais e de APP; 

XI. Realização de ações de comunicação e educação ambiental que orientem a população rural e 

urbana sobre a necessidade da preservação dos fragmentos florestais; 

XII. Estimulo da participação do município, das instituições e da sociedade civil na gestão dos 

recursos naturais; 

XIII. Promoção do plantio de árvores e mudas para a manutenção recuperação das áreas verdes; 

XIV. Promoção da difusão de informações e tecnologias para o manejo sustentável da vegetação e 

do solo no ambiente rural, para modelos de atividades agrossilvopastoris equilibrados com a manutenção 

do meio ambiente. 

Art 104º. A Zona de Uso abrange as áreas que se encontram com usos alternativos do solo, como áreas 

de produção agropecuária, de silvicultura e áreas de solo exposto, ou seja, todas aquelas áreas que 

apresentam qualidade ambiental alterada por ação antrópica. 

Art 105º. São diretrizes da Zona de Uso: 

I. Coibição e fiscalização do uso irregular de agroquímicos; 

II. Regularização do saneamento ambiental, coibindo o lançamento de esgotos domésticos nos 

corpos d’água e a disposição irregular de resíduos sólidos; 

III. Incentivo à implementação de sistemas produtivos sustentáveis; 

IV. Controle da expansão urbana desordenada através de instrumento e tecnologias de gestão 

territorial; 

V. Estruturação e conservação das vias locais de acesso; 

VI. Contenção e mitigação dos impactos de contaminação do solo e água, de fenômenos erosivos, 

processos de degradação e desertificação do solo; 

VII. Criação de rotina de monitoramento dos focos de pressões ambientais, a partir de técnicas e 

tecnologias disponíveis para identificar, mapear e propor ações mitigadoras sobre processos 

degradativos e passivos ambientais;  

VIII. Realização de ações de educação ambiental que orientem e capacitem a população rural e 

urbana para a sustentabilidade e preservação dos recursos ambientais; 

IX. Regulamentação e fiscalização das atividades com maior fator de impacto ambiental, como o 

extrativismo mineral e vegetal, atividades agrossilvopastoris, indústria, entre outras, com o 

condicionamento dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 
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Art 106º. No âmbito do Zoneamento Ambiental do Distrito Aeroportuário, são diretrizes específicas para 

as estradas e vias: 

I. Garantia da mobilidade, com segurança e sustentabilidade da rede vicinal, através da 

requalificação manutenção do estado de conservação da infraestrutura viária; 

II. Manutenção e recuperação da infraestrutura de vias vicinais, através da realização de obras 

de pavimentação, construção de mecanismos de drenagem pluvial, ajuste no projeto e traçado do leito 

de rolamento e para maior resiliência e eficiência ambiental; 

III. Mitigação de pressões e impactos ambientais em áreas de influência de vias, contendor 

processos de degradação do solo por erosão hídrica; 

IV. Estabelecimento de diálogo com os órgãos gestão do transporte e de estradas, para possibilitar 

captação de recursos, ações e projetos para melhorias no sistema viário; 

V. Promoção de esforços para a preservação da vegetação, solo e corpos hídricos presentes nas 

faixas de servidão e zonas de influência das vias; 

VI. Controle e fiscalização de ações de ocupação e uso indevido de áreas de vias e faixas de 

servidão; 

VII. Promoção do uso sustentável das vias, com captação e reaproveitamento de efluentes de 

drenagem para recarga de aquíferos e corpos hídricos; 

VIII. Realização de projetos e obras para pavimentação, drenagem e recuperação de vias, 

priorizando as vias que dão acesso às vilas, povoados e à área patrimonial aeroportuária; 

IX. Implantação de sistema de transporte que conecte a cidade ao aeroporto e as comunidades 

em seu entorno; 

X. Implantação de ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao aeroporto e dentro das 

comunidades, respeitando as normas de acessibilidade; 

XI. Estruturação de novas vias de circulação dentro das comunidades, estimulando também uma 

ocupação mais regrada do espaço. 

Art 107º. No âmbito do Zoneamento Ambiental do Distrito Aeroportuário, são diretrizes específicas para 

os recursos hídricos: 

I. Adequação da gestão conforme Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos; 

II. Observação de definições dos Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento das Águas 

Superficiais; 

III. Estabelecimento de parceria com Comitês de Bacia e Órgão Ambiental Estadual para a 

recuperação da disponibilidade das águas superficiais em termos de qualidade e quantidade; 

IV. Recuperação de matas ciliares; 

V. Controle efetivo do uso do solo, coibindo atividades com efeito deletério sobre os recursos 

hídricos; 

VI. Garantia de postura mais ativa por parte do setor público, instituições e sociedade civil, na 

atuação para gestão dos recursos hídricos no município; 

VII. Estruturar rotina de fiscalização, monitoramento e gestão da situação de uso dos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, coibindo a ocupação de APP; 
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VIII. Realização de ações de comunicação e educação ambiental que orientem as populações rural 

e urbana sobre a importância da preservação dos recursos hídricos; 

IX. Regulamentação do sistema de gestão e controle sobre poços de captação subterrânea, 

nascentes e minadouros, implementando um inventário georreferenciado do mesmo; 

X. Estimulo da participação do município, usuários e sociedade civil na gestão das águas por meio 

dos Comitês de Bacia; 

XI. Regularização das Unidades de Conservação (UC) do município, revisando suas poligonais, 

categorias, elaborando Plano de Manejo e criando Conselhos Gestores. 

CAPÍTULO VII 

DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

Art 108º. A Zona de Ocupação Urbana abrange as áreas de ocupação urbana e a sua infraestrutura, como 

edificações de diversos usos, vias e estradas, praças, loteamentos, condomínios etc. 

Art 109º. São diretrizes da Zona de Ocupação Urbana: 

I. Regulamentação da implantação de loteamentos e condomínios; 

II. Regulamentação e fiscalização de atividades e impactos por uso e ocupação do território; 

III. Promoção da universalização do saneamento básico em áreas urbanas/urbanizadas e rurais; 

IV. Revitalização e implantação de áreas verdes, praças, espaços comunitários e de lazer; 

V. Incentivo à adoção de fachadas ativas em empreendimentos residenciais e restringir faces de 

quadra sem abertura em condomínios horizontais;  

VI. Previsão de contrapartida de áreas verdes fora do perímetro fechado para condomínios horizontais 

acima de 20 unidades; 

VII. Regulamentação e controle dos processos de expansão urbana no território distrital, cumprindo 

com restrições e condicionantes relativos à legislação aeroportuária. 

Art 110º.  São diretrizes para a estruturação urbana municipal, a fim de apontar caminhos para o usufruto 

do direito à cidade de maneira ampla: 

I. Consolidação do suporte urbano de Vitória da Conquista para o atendimento da sua condição 

de polo regional; 

II. Implementação da reestruturação viária buscando integrar os vários setores da cidade, 

retirando os fluxos de passagem desnecessários pelo centro da cidade; 

III. Reestruturação do Centro Tradicional, fortalecendo as atividades centrais, e promovendo 

mobilidade e acessibilidade de qualidade e preservando e recuperando o patrimônio cultural; 

IV. Implementação de medidas de controle do uso e ocupação do solo buscando a reestruturação 

e integração da malha urbana com a ocupação dos vazios urbanos dotados de infraestrutura; 

V. Implementação dos instrumentos de política urbana que assegurem a função social da 

propriedade e da cidade, o acesso à cidadania plena e a gestão democrática da cidade; 

VI. Promoção da mobilidade sustentável; 
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VII. Estruturação da área do Distrito Aeroportuário, preparando-a para os impactos do novo 

aeródromo e integrando à cidade já consolidada; 

VIII. Qualificação dos espaços públicos priorizando o acesso a todos os cidadãos de maneira 

igualitária; 

IX. Qualificação, regularização e produção de novas unidades habitacionais voltadas para a 

população de baixa renda; 

X. Implementação de medidas de desenvolvimento socioespacial das vilas (sede dos distritos) e 

povoados. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à estruturação urbana caracterizada no “caput”: 

I. Proteger as APPs das bacias hidrográficas, bem como Parques existentes, enfatizando uma 

maior articulação entre as áreas verdes e os assentamentos urbanos; 

II. Desestimular expansões urbanas fora do Anel Rodoviário, em especial nos vetores das radiais 

consideradas rodovias intermunicipais e regionais (sem áreas prioritárias);  

III. Coibir novos assentamentos e centralidades fora das Áreas Prioritárias de Expansão, em 

especial aquelas de baixa densidade de ocupação ou geradoras de polos geradores de tráfego; 

IV. Articular o Distrito Aeroportuário à infraestrutura viária básica intraurbana evitando o 

crescimento urbano a partir de Campinhos; 

V. Incentivar o reloteamento nas Áreas Prioritárias de Expansão, e os programas habitacionais 

(cf. Plano Local de Habitação de Vitória da Conquista), visando a adensar as Áreas de Ocupação 

Rarefeita, já existentes; 

VI. Condicionar a ocupação das áreas indicadas como Prioritária à implantação de plano 

específico de estruturação urbanística que estabeleça as vias estruturantes principais e secundárias, 

as áreas de valor ambiental a serem protegidas, considerando a viabilidade de transporte coletivo e da 

infraestrutura básica. 

Art 111º. No âmbito da estruturação urbana, são diretrizes específicas para uso e ocupação do solo: 

I. Incentivo à ocupação das áreas vazias, dentro do anel rodoviário, consideradas prioritárias 

para adensamento;  

II. Efetivação da função social da propriedade com a aplicação de instrumentos de política urbana 

que induzam o aproveitamento adequado dos vazios existentes em logradouros dotados de 

infraestrutura básica; 

III. Previsão da a utilização de coeficientes máximos mediante aplicação da outorga onerosa do 

direito de construir ou da transferência do direito de construir nas zonas indicadas em poligonais, 

considerando as áreas doadoras e as receptoras conforme em planta georreferenciada;  

IV. Incentivo das soluções alternativas para contribuir com a drenagem urbana, como fixação de 

taxa satisfatória para área permeável e reuso de água pluvial para fins não potáveis, em toda zona 

urbana; 

V. Coibição e fiscalização dos parcelamentos irregulares para fins urbanos em zonas rurais; 
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VI. Realização de campanha de esclarecimento e conscientização de proprietários de terras rurais, 

sobre a ilegalidade de parcelamentos para fins urbanos em áreas rurais, em rádio e televisão, expondo 

as consequências e os prejuízos advindos da prática de tal irregularidade; 

VII. Previsão, na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano e Código de Obras 

e Edificações, de diretrizes básicas e parâmetros para legalização de obras concluídas; 

VIII. Previsão, na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo Urbano e Código de Obras 

e Edificações, da utilização de recuos progressivos em todo perímetro urbano do Distrito Sede; 

IX. Estímulo para implantação de Centros Tecnológicos; 

X. Previsão de Estudos de Impacto de Vizinhança para empreendimentos públicos ou privados 

com potencial de impacto negativo sobre o espaço urbano, inclusive condomínios horizontais de 

grande porte. Os tipos de empreendimentos sujeitos a Estudo de Impacto de Vizinhança deverão ser 

definidos no Código de Obras e Edificações e na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 

Urbano; 

XI. Previsão de Estudo de Impacto de Retirada de Uso para situações de fechamento de 

empreendimentos ou equipamento público que potencialmente produzam impactos paisagísticos, 

urbanísticos, ambientais ou socioeconômicos, prevendo-se estudos de perdas sociais e econômicas, 

de alterações na paisagem, ociosidade da infraestrutura e outros indicados em regulamentação 

específica, e a definição de medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis; 

XII. Nos empreendimentos com testada acima de 30m de extensão, previsão de muros com 

aberturas e/ou fachadas ativas nas testadas de acesso e nas demais testadas nas áreas onde 

configurar uso coletivo. Nas testadas sem acesso e sem uso coletivo (área privativa da unidade), prever 

tratamento da volumetria e paisagístico para os fechamentos. 

XIII. Ampliação da democratização do acesso ao solo urbano, incentivando empreendimentos de 

diferentes tipologias e padrões econômicos; 

XIV. Exigência, para todos os parcelamentos residenciais e não residenciais, das seguintes 

disposições: 

a) Inclusão de ciclovias em toda testada de acesso dos condomínios e nas vias principais dos 

loteamentos, quando houver continuidade às ciclovias existentes; 

b) Previsão de passeio com faixa livre e faixa de serviço com larguras que atendam às normas técnicas 

vigentes de acessibilidade e sinalização tátil; 

c) Obrigatoriedade, nos casos de loteamento de glebas, da implantação de faixas para vias estruturais 

previstas no PDDU, com execução de pavimentação asfáltica e definição da sua ampliação futura, com 

largura para tráfego calculado para 20 anos, mediante projeto básico a ser apresentado e aprovado 

pela Prefeitura no ato do licenciamento; 

d) Implantação de projeto de paisagismo com arborização das vias e espaços livres, públicos e 

privados nos novos empreendimentos; 

e) Possibilidade de destinação de área para utilização pública coletiva, com entrega de 

equipamentos/infraestrutura (ex. praças, ciclovias etc.), a critério do poder público municipal. 

XV. Exigência, para grandes empreendimentos, das seguintes medidas complementares: 
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a) Elaboração de estudo de tráfego, principalmente para os acessos, a fim de melhorar a mobilidade 

e evitar impactos na circulação viária e de pedestre; 

b) Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança; 

c) Obrigatoriedade de inclusão de ciclovias em toda testada de acesso dos condomínios e nas vias 

principais dos loteamentos, como continuidade às ciclovias existentes; 

d) Obrigatoriedade de urbanização dos acessos ao empreendimento (vias com pavimentação, 

requalificação com implantação de paisagismo e ciclovias); 

e) Obrigatoriedade de implantação de sistema de drenagem, além da área particular, para ligação à 

rede existente ou à área de destinação final. 

XVI. Previsão de áreas nas margens da rodovia que liga Vitória da Conquista a Anagé, nas margens 

da rodovia que liga Conquista a Itambé e nas margens da BR-116 que liga Conquista a Salvador, de 

empreendimentos industriais de pequeno e médio porte, prevendo-se a elaboração prévia de Estudo 

de Impacto de Vizinhança e estudos ambientais, e exigência, independente de outras medidas 

apontadas no EIV, do fornecimento de transporte dos funcionários pelo empreendedor e de interseção 

e acesso por via marginal, mediante projeto aprovado pelos órgãos competentes (Mapa 24); 

XVII. Realização de junto ao governo do estado para a definição de área para pequenas indústrias 

no Distrito Industrial dos Imborés e assunção da gestão pela Prefeitura Municipal; 

XVIII. Implantação de um núcleo de fiscalização especial para coibir ocupações irregulares na Zona 

Rural; 

XIX. Implantação de um núcleo especial de fiscalização do uso e ocupação do solo para a área do 

Distrito Aeroportuário; 

XX. Realização de campanha de esclarecimento e conscientização de proprietários de terras no 

DAP, em rádio e televisão, expondo os riscos das ocupações irregulares na área; 

XXI. Aumento da oferta de equipamentos urbanos e comunitários, particularmente aqueles 

destinados à cultura, educação e saúde nos bairros prioritários para adensamento; 

XXII. Aumento do investimento em espaços públicos nas áreas prioritárias para adensamento até 

2040; 

XXIII. Proteção das áreas verdes remanescentes no território urbanizado e de expansão. 

§ 1º. É objetivo geral para o uso e ocupação do solo, promover o aproveitamento adequado do solo 

urbano, principalmente dentro do anel rodoviário, a fim de eliminar os vazios urbanos de maneira 

progressiva; promover espaços públicos de qualidade, preservar as áreas verdes, garantir a oferta 

adequada de equipamentos e evitar impactos indesejados. 

§ 2º. São objetivos específicos para uso e ocupação do solo: 

I. Delimitar as áreas prioritárias para ocupação e adensamento; 

II. Definir zoneamento e parâmetros urbanísticos que atraiam a ocupação para as áreas pouco 

adensadas e com infraestrutura ociosa; 

III. Estimular o investimento privado nas áreas pouco adensadas; 

IV. Delimitar e reservar as áreas destinadas a espaços públicos e equipamentos urbanos; 
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V. Destinar áreas para habitação de interesse social em espaços urbanos dotados de 

infraestrutura; 

VI. Eliminar ou mitigar impactos sociais, econômicos, urbanísticos, paisagísticos e ambientais de 

empreendimentos públicos e privados na cidade. 

§ 3º. A caracterização dos empreendimentos de grande porte será estabelecida no Código de Obras e 

Edificações e na Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, conforme atividades e 

impactos. 

Art 112º. No âmbito da estruturação urbana, são diretrizes específicas para o Centro Tradicional, 

subcentros e corredores de comércio e serviços: 

I. Elaboração do Plano Urbanístico para o Centro Tradicional e para o Centro Expandido; 

II. Controle e ordenamento da circulação de veículos e de pedestres no Centro Tradicional e no 

Centro Expandido; 

III. Avaliação da possibilidade de destinação de área localizada no Centro, para implantação de 

secretarias municipais que utilizam imóveis alugados; 

IV. Implementação de medidas, incluindo a realização de pequenos eventos em espaços públicos, 

como feiras, apresentações musicais etc. para manter a vitalidade do Centro Tradicional e do Centro 

Expandido; 

V. Promoção de melhorias paisagísticas no Centro Tradicional e no Centro Expandido mediante 

criação de pequenos espaços de descanso arborizado e mobiliário urbano adequado, arborização, 

sinalização e substituição progressiva de rede elétrica aérea por rede subterrânea; 

VI. Reestruturação e melhoraria dos aspectos dos corredores de serviço e dos subcentros, com 

implantação de mobiliário urbano, sinalização, melhoria das calçadas, arborização, implantação de 

ciclovias, quando possível; 

VII. Proteção dos valores arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos das edificações e espaços 

representativos da memória local, sobretudo no Centro Tradicional e no Centro Expandido; 

VIII. Consideração de um raio definido em função do tipo de imóvel, praça, largo, catalogados como 

patrimônio material da cidade, como espaço protegido, de modo que as intervenções preservem e 

valorizem as características ambientais das pré-existências em termos de volumetria, cores e texturas; 

IX. Realização de um amplo programa de qualificação dos espaços públicos nas áreas centrais e 

corredores, incluindo a melhoria das calçadas com adequação às normas de acessibilidade vigentes, 

promoção da arborização pública, sinalização, implantação de mobiliário e de arte urbana compatíveis 

com as características e escala das áreas centrais. 

§ 1º. É objetivo geral para o Centro Tradicional, subcentros e corredores de comércio e serviços, 

adequar os usos de comércio e serviço no território da cidade, visando o seu crescimento de maneira a 

não impactar negativamente o espaço urbano, considerando as dimensões socioeconômica, ambiental e 

cultural. 

§ 2º. São objetivos específicos para o Centro Tradicional, subcentros e corredores de comércio e 

serviços: 

I. Reestruturar e promover melhorias urbanísticas e paisagísticas nos corredores de serviços; 
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II. Definir parâmetros de uso e ocupação do solo considerando a infraestrutura básica; 

III. Organizar o trânsito, adequando-o à capacidade viária; 

IV. Reduzir o volume de ônibus circulando nas ruas do centro; 

V. Adequar as calçadas, implantando progressivamente a acessibilidade universal; 

VI. Garantir arborização pública; 

VII. Identificar, catalogar e criar normas visando proteger os edifícios e sítios de valor histórico e 

cultural; 

VIII. Garantir condições urbanísticas para o fortalecimento do comércio e serviços locais; 

IX. Melhorar as condições urbanísticas para o comércio de rua; 

X. Melhorar a mobilidade para as áreas centrais, tanto de transporte público, quanto particular e 

circulação de pedestres. 

Art 113º. No âmbito da estruturação urbana, são diretrizes específicas para uso e ocupação do solo do 

Distrito Aeroportuário: 

I. Zoneamento do uso e ocupação do solo, assim como das áreas de expansão de seu entorno; 

II. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, particularmente aqueles destinados ao lazer, 

ao esporte e à cultura; 

III. Preservação da configuração espacial e dos modos de vida específicos das comunidades no 

entorno do aeroporto, garantindo que valores culturais associados à configuração dos territórios sejam 

preservados; 

IV. Implementação de áreas verdes, como parques, para preservação de espécies nativas e 

recomposição vegetal, assim como para lazer dos moradores e visitantes; 

V. Estabelecimento de zonas logísticas para usos compatíveis com o equipamento aeroportuário; 

VI. Manutenção de uma ampla zona Rural-urbana a fim de assegurar a manutenção das atividades 

agropecuárias existentes; 

VII. Incentivo a usos compatíveis com o equipamento aeroportuário como pequenos 

estabelecimentos comerciais, de serviços que deem melhor suporte urbano aos povoados e gerem 

oportunidades de trabalho; 

VIII. Estruturação de um comitê de gestão territorial da área do Distrito Aeroportuário com a 

participação do poder público municipal, do COMAR, do Ministério Público e da sociedade civil com 

representação paritária entre os membros da sociedade civil e do estado, com a finalidade de 

acompanhar a implementação do Plano Urbanístico do PDAP. 

§ 1º. Nos parcelamentos onde as áreas institucionais a serem transferidas ao Município possuírem valor 

a partir de 40.000,00m², poderão ser empregadas em até 50% para programas de Habitação de Interesse 

Social. 

§ 2º. É objetivo geral para o uso e ocupação do solo do Distrito Aeroportuário, desenvolver um Plano 

Urbanístico para o Distrito Aeroportuário que atenda às demandas do equipamento que se insere no local 

e ao mesmo tempo preserve as atividades e modos de vida da população que ali se encontra estabelecida, 

protegendo também áreas de valor ambiental. 

§ 3º. São objetivos específicos para o uso e ocupação do solo do Distrito Aeroportuário: 
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I. Delimitar áreas consolidadas dos aglomerados urbanos; 

II. Definir a espacialização dos usos permitidos no entorno do aeroporto e nas áreas das vilas; 

III. Demarcar eixos de expansão urbana para evitar a ocupação inadequada do espaço; 

IV. Requalificar e construir espaços de lazer e esporte nas áreas urbanizadas; 

V. Criar parques que sejam atrativos para a população onde sejam implementados projetos de 

recuperação ambiental; 

VI. Implantar áreas de apoio logístico e serviços que combinem seus usos com as funções e 

demandas do aeroporto; 

VII. Delimitar áreas para a instalação de estabelecimentos hoteleiros e comerciais; 

VIII. Criar  parâmetros e configuração espacial para preservação das comunidades do entorno. 

Art 114º. No âmbito da estruturação urbana, são diretrizes específicas de acessibilidade às vilas, 

povoados e áreas rurais: 

I. Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas de acesso e 

circulação de pessoas e cargas; 

II. Garantia da mobilidade e da acessibilidade em todas as vilas e povoados; 

III. Garantia do transporte regular adequado à cada situação de modo a acabar com o isolamento 

de algumas comunidades do Município; 

IV. Elaboração de Plano de contenção para aplicação nas margens das vias em Zona Rural 

voltado ao tratamento e recuperação de encostas com o intuito de proteção das estradas e vias vicinais 

a fim de garantir segurança e evitar o retrabalho quanto a manutenção; 

V. Promoção da segurança no trânsito de forma a garantir a vida e a saúde das pessoas. 

Parágrafo Único - É objetivo geral para a acessibilidade às vilas, povoados e áreas rurais, melhorar as 

condições de acesso aos distritos rurais, sendo objetivos específicos: 

I. Implantar pavimentação ou melhoria da pavimentação nas estradas que dão acesso às vilas e 

povoados rurais; 

II. Oferecer boas condições de mobilidade para a população rural a partir da qualidade do sistema 

viário e da oferta de transporte; 

III. Promover a acessibilidade universal; 

IV. Melhorar o transporte de pequenas cargas fortalecendo a economia das vilas rurais; 

V. Promover oportunidade de estudo e trabalho para a população. 

SEÇÃO I 

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Art 115º. São diretrizes específicas de mobilidade urbana: 

I. Realização de ações imediatas para a melhoria da circulação viária e do trânsito, especialmente 

na área central; 

II. Melhoria da segurança do tráfego no anel rodoviário Jadiel Matos Leite; 

III. Otimização da função do anel rodoviário; 
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IV. Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas de acesso e 

circulação de pessoas e cargas em relação ao novo aeródromo; 

V. Garantia da mobilidade e da acessibilidade urbana como instrumentos de inclusão social e de 

desenvolvimento da economia local; 

VI. Garantia, a todas as pessoas, do livre acesso, com segurança e autonomia, aos espaços públicos 

urbanos, aos serviços essenciais (transporte, saúde, educação etc.), ao lazer, às oportunidades de 

trabalho e renda e a aquisição e comercialização de bens; 

VII. Promoção da segurança no trânsito de forma a garantir a vida e a saúde das pessoas; 

VIII. Priorização da circulação de pedestres e de outros modos de transportes não motorizados sobre 

os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual; 

IX. Introdução progressiva de tecnologias que reduzam a utilização de combustíveis fósseis e que 

facilitem a mobilidade das pessoas; 

X. Implementação gradativa dos princípios da caminhabilidade; 

XI. Elaboração de concepção das intervenções relativas à mobilidade em integração com a 

qualificação dos espaços públicos como praças e parques a fim de criar um circuito que promova a 

qualidade urbanística e paisagística da cidade; 

XII. Definição da hierarquia das vias da sede municipal considerando o estudo de articulação viária em 

elaboração pela empresa Via 11 e a alternativa de estruturação proposta; 

XIII. Exigência da implantação de ciclovias em todos os novos empreendimentos que impliquem em 

abertura de vias; 

XIV. Criação de um “Manual de Recapeamento de Asfalto” considerando os problemas existentes com 

a concessionária de água e esgoto e solicitar de forma extensiva a cobrança da mesma para que sejam 

recuperadas as vias em sua totalidade e não só em pequenos trechos cortados considerando a 

continuidade e a qualidade do asfalto nas vias (asfalto remendado).  

Art 116º. São objetivos específicos associados à mobilidade urbana: 

I. Eliminar as intersecções irregulares com as vias estruturais com as vias locais; 

II. Aplicar estudos e obras de mobilidade urbana para melhorar o fluxo de pedestres e veículos; 

III. Fiscalizar e coibir as ocupações irregulares na faixa de segurança das vias estruturais; 

IV. Implantar e ou promover a melhoria da pavimentação nas estradas vicinais que dão acesso às 

vilas e povoados da área rural; 

V. Promover a acessibilidade universal no espaço intraurbano; 

VI. Melhorar o transporte de pequenas cargas fortalecendo a economia das vilas e povoados rurais; 

VII. Promover e ampliar as oportunidades de estudo e trabalho para a população através da mobilidade 

eficiente; 

VIII. Implantar sistema de transporte coletivo que conecte a cidade ao aeroporto e às comunidades em 

seu entorno; 

IX. Implantar com base em projetos integrados as ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao 

aeroporto e dentro dos assentamentos locais, adequados às normas de acessibilidade; 
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X. Aprimorar a infraestrutura viária e a drenagem, a manutenção e recuperação de vias e na 

remediação de áreas degradadas; 

XI. Estruturar novas vias de circulação, nos assentamentos populares, estimulando uma ocupação 

mais regrada do espaço. 

Art 117º. No âmbito da estruturação urbana, são diretrizes específicas para o anel rodoviário Jadiel Matos 

Leite: 

I. Melhoria da segurança do tráfego no anel rodoviário Jadiel Matos Leite; 

II. Otimização da função do anel rodoviário. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à mobilidade urbana caracterizada no “caput”: 

I. Implementar solução para vias localizadas nas proximidades do Anel Viário, de forma a 

impossibilitar o acesso direto; 

II. Fiscalizar as ocupações irregulares na faixa de segurança da rodovia; 

III. Readequar as intersecções regulares, principalmente com as vias: Av. Presidente Vagas - viaduto; 

Rod. Santos Dumont (BR-116) - duplicação e solução para cruzamento na Rua do Cruzeiro com BR-116; 

Av. Brumado - viaduto e vias marginais; Av. Paraná; Av. Juracy Magalhães - viaduto e vias marginais; e 

Estrada da Batalha - duplicação e solução para cruzamento; 

IV. Prever estudo para solução de sentidos opostos em pista da Av. Integração, próximo à área da 

Rodoviária; 

V. Prever estudo dos pontos de conflito, prevendo implantação de vias marginais que inviabilizem o 

acesso ao Anel Rodoviário; 

VI. Prever duplicação na Av. Harley Guimarães, definindo faixa de domínio municipal a partir do eixo 

da via de 30m para um dos lados e binário no início da via próxima à Av. Olívia Flores, com adequação da 

via em relação aos empreendimentos aprovados.  

VII. Prever solução de travessia com passarelas e melhoria de iluminação pública nas localidades mais 

adensadas do Anel Viário; 

VIII. Prever estudo de implantação de infraestrutura viária complementar urbano-rodoviária, a longo 

prazo, considerando crescimento de ocupação interna ao Anel Rodoviário existente e seu entorno. 

Art 118º. São diretrizes específicas para a mobilidade urbana do Distrito Aeroportuário: 

I. Aprimoramento da infraestrutura viária para atendimento das novas demandas de acesso e 

circulação de pessoas e cargas; 

II. Garantia da mobilidade e da acessibilidade urbanas como instrumentos de inclusão social e de 

desenvolvimento da economia local; 

III. Garantia do livre acesso a todas as pessoas, com segurança e autonomia, aos espaços públicos 

urbanos, aos serviços essenciais (transporte, saúde, educação etc.), ao lazer, às oportunidades de 

trabalho e renda e à aquisição e comercialização de bens; 

IV. Promoção da segurança no trânsito de forma a garantir a vida e a saúde das pessoas; 

V. Priorização da circulação de pedestres e de outros modos de transportes não motorizados sobre 

os motorizados e do transporte coletivo sobre o individual; 
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VI. Execução da duplicação de pista da BR-116 (sentido Norte-Sul) em trecho de 5 km, do viaduto do 

Atacadão até o acesso do aeroporto, com transposição em desnível em articulação com o Governo do 

Estado e considerando o quanto acordado com a concessionária Via Bahia; 

VII. Implantação de via de acesso ao aeroporto passando pelo trecho duplicado da Av. Dr. Jadiel Vieira 

Matos seguindo margeando os limites de Campinhos e Simão; 

VIII. Execução, no longo prazo, de via transversal entre a BR-415 (Estrada Conquista-Itambé) e a via 

alternativa de acesso ao aeroporto mediante operação urbana consorciada; 

IX. Execução, no longo prazo, mediante demandas viárias e de mobilidade, de via alternativa de 

acesso ao aeroporto a partir da BA-262; 

X. Implantação de vias estruturantes complementares conectada a via alternativa de acesso 

aeroporto margeando o leito do rio e passando internamente pela ZLA e nas margens da BR-116; 

XI. Garantia que qualquer empreendimento voltado para a via de acesso ao aeroporto através da Av. 

Dr. Jadiel Vieira Matos tenha fachada ativa e/ou utilize elementos vazados; 

XII. Melhoria do acesso à Simão por Campinhos envolvendo a recuperação do pavimento, melhoria 

da drenagem e paisagismo. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à mobilidade urbana do Distrito Aeroportuário 

caracterizada no “caput”: 

I. Implantar transposição em desnível pela BR-116 e reestruturar acesso alternativo pela estrada de 

Campinhos; 

II. Implantar sistema de transporte que conecte a cidade ao aeroporto e as comunidades em seu 

entorno; 

III. Criar ciclovias, calçadas e paisagismo de acesso ao aeroporto e dentro das comunidades, 

respeitando as normas de acessibilidade; 

IV. Aprimorar a infraestrutura viária por ações de drenagem, manutenção e recuperação de vias e 

remediação de áreas degradadas; 

V. Estruturar novas vias de circulação dentro das comunidades, estimulando também uma ocupação 

mais regrada do espaço. 

SEÇÃO II 

ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

Art 119º. A requalificação e estruturação de áreas verdes e espaços públicos visam a promoção de 

sociabilidades, melhoria paisagística e proteção e visibilização dos corpos hídricos nos seus trechos 

urbanos. São diretrizes para áreas verdes e espaços públicos: 

I. Integração da gestão das áreas verdes e espaços públicos à gestão da infraestrutura urbana; 

II. Implementação de política pública de construção e recuperação de praças, quadras e campos de 

futebol nos bairros; 

III. Requalificação de parques existentes e implantação de novos parques possibilitando a 

preservação das áreas verdes para um maior aproveitamento de seus recursos pela população; 
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IV. Execução de programa de recuperação progressiva de espaços públicos ocupados 

irregularmente, incluindo avanços de edificações sobre as calçadas, rampas de acesso a veículos e outras 

situações, com vistas à melhoria da segurança e conforto na mobilidade urbana, priorizando os corredores 

de grande fluxo de tráfego de veículos e pessoas; 

V. Valorização de usos espontâneos em áreas públicas, incentivando a apropriação dos espaços 

com apresentações ao ar livre, feiras e outros eventos temporários; 

VI. Criação de um circuito integrado de parques através do aproveitamento da área do antigo 

aeroporto e sua conexão com áreas verdes existentes; 

VII. Priorização dos vetores ao Oeste e Norte da cidade na implementação de projetos de 

requalificação de praças e outros espaços livres; 

VIII. Incentivo ao aproveitamento do potencial paisagístico aliado às práticas culturais das comunidades 

nos projetos para praças e espaços livres da cidade; 

IX. Realização de consulta pública prévia à população para a autorização da colocação de objetos de 

arte em espaços públicos como corredores viários, praças e parques; 

X. Elaboração de uma programação anual com calendário prévio de eventos em espaços públicos 

como shows, feiras de economia popular e solidária, oficinas para públicos de diversas idades, agendas 

de batizados, casamentos, aniversários etc.;  

XI. Criação de eventos regulares no mirante da Serra do Periperi com ampla divulgação na cidade, 

de porte compatível com as características do local; 

XII. Incorporação de espaço do mirante da Serra do Periperi na programação cultural do município; 

XIII. Previsão, sempre que possível, de ciclovia, pista de cooper, mobiliário urbano, equipamentos de 

ginástica e vegetação adequada, nos canteiros de avenidas, garantida a segurança dos pedestres, 

ciclistas e do trânsito dos automóveis. 

§ 1º. São objetivos específicos associados às áreas verdes e espaços públicos caracterizados no 

“caput”: 

I. Atrelar a construção e requalificação dos parques com a preservação das áreas de valor ambiental; 

II. Fiscalizar as áreas verdes como praças, parques e campos de futebol de forma a preservar sua 

infraestrutura e evitar a ocupação desses espaços com outros usos; 

III. Incentivar a população para a utilização e preservação das áreas verdes; 

IV. Construir e requalificar praças e áreas de lazer nos bairros mais afastados do Centro; 

V. Requalificar/implementar áreas públicas de lazer na sede e demais distritos do município; 

VI. Integrar as soluções paisagísticas às soluções de drenagem urbana e vice-versa. 

§ 2º. O Mapa 6 estabelece indica as áreas verdes e espaços públicos. 

SEÇÃO III 

HABITAÇÃO 

Art 120º. São diretrizes da habitação municipal para a promoção do acesso à moradia digna, bem 

localizada e que ofereça conforto e segurança para a população: 
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I. Redução das desigualdades socioespaciais mediante provisão de habitação de interesse social 

em áreas dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos e urbanização dos territórios 

populares com regularização urbanística e fundiária; 

II. Estabelecimento de metas progressivas para a universalização do acesso à moradia digna em 10 

(dez) anos, com utilização de instrumentos de política urbana como o consórcio imobiliário e outros que 

favoreçam o acesso ao solo urbano e mediante utilização de modalidades diversificadas de atendimento; 

III. Efetivação da função social da propriedade mediante a aplicação de instrumentos que promovam 

as condições de aproveitamento de área não utilizadas ou subutilizadas, providas de infraestrutura, 

inclusive para habitação de interesse social; 

IV. Promoção da regularização fundiária dos territórios populares sempre associada a projetos de 

urbanização; 

V. Fortalecimento da política habitacional no âmbito municipal; 

VI. Estruturação de núcleo de assistência técnica gratuita envolvendo a Prefeitura, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, CREA, universidades e outras entidades que manifestem interesse em se 

integrar nas ações gerais ou em ações específicas;  

VII. Inserção das habitações de interesse social ao tecido urbano consolidado. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à habitação municipal caracterizada no “caput”: 

I. Priorizar o aumento da oferta de habitação de interesse social; 

II. Fortalecer e qualificar o Conselho Municipal de Habitação; 

III. Fortalecer o papel do poder público na produção de moradia digna; 

IV. Atender o déficit habitacional de forma progressiva com vistas à universalização do atendimento; 

V. Promover a urbanização e regularização fundiária dos territórios populares; 

VI. Promover a regularização fundiária rural. 

SEÇÃO IV 

PROJETOS ESTRUTURANTES 

Art 121º. São diretrizes dos projetos estruturantes para o desenvolvimento socioeconômico-ambiental-

urbano de áreas em processo de deterioração no tecido urbano ou fragmentadas: 

I. Redução das desigualdades socioespaciais por meio da estruturação de espaços carentes de 

infraestrutura; 

II. Desenvolvimento dos projetos estruturantes que cumpram funções de integração dos subespaços 

da cidade; 

III. Proteção das áreas de valor ambiental; 

IV. Fortalecimento e recuperação da a paisagem urbana; 

V. Promoção do desenvolvimento econômico. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados aos projetos estruturantes caracterizados no 

“caput”: 
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I. Fortalecer o sentido de comunidade através de espaços públicos adequados para práticas sociais; 

II. Recuperar várzeas e matas ciliares; 

III. Proteger corpos hídricos; 

IV. Contribuir para a melhoria da segurança pública; 

V. Melhorar a oferta de equipamentos urbanos, áreas verdes e espaço públicos de uso coletivo; 

VI. Ofertar espaços para atividades econômicas de diversos tipos e portes; 

VII. Incentivar o turismo de negócios e ecológico; 

VIII. Integrar as diversas regiões da cidade. 

Art 122º. No âmbito dos projetos estruturantes, identificados no anexo (Mapa 18), são previstos os 

seguintes projetos: 

I. Projeto do Circuito Integrado de Parques Urbanos; 

II. Projeto do Corredor-Verde da Cidade; 

III. Projeto de Reestruturação do Centro de Abastecimento; 

IV. Projeto do Centro Administrativo (CEASA localizado no Centro); 

V. Projeto de Reestruturação do Mirante do Cristo de Mário Cravo. 

Art 123º. O Circuito Integrado de Parques Urbanos (Mapa 19) compreende um conjunto de outros espaços 

que juntos podem formar um grande corredor verde que cruza a cidade, objetivando criar uma reserva 

verde no centro urbano e contribuir para a melhoria da qualidade urbanística e ambiental de toda a cidade. 

Art 124º. O Circuito Integrado de Parques Urbanos é composto pelos seguintes espaços: 

I. Parque Municipal da Lagoa das Bateias (mapa 10); 

II. Parque Integrador na área do antigo aeroporto (Figura 3); 

III. Vazio na rodovia BR-116; 

IV. Praça na Avenida Nestor Guimarães; 

V. Vazio na Avenida Bartolomeu de Gusmão; 

VI. Vias locais de integração; 

VII. Parque do Rio Verruga (Mapa 14). 

Art 125º. São previstas as seguintes intervenções para o Parque Integrador: 

I. Aproveitamento da pista de pouso para implantação de via parque com função coletora, 

contribuindo para o deslocamento oeste-sul e oeste-leste sem precisar se deslocar até o centro; 

II. Implantação de duas grandes praças, com o objetivo de contribuir com a requalificação das ZEIS 

que margeiam a área; 

III. Implantação do Centro de Convenções e Eventos, como um importante equipamento para fomento 

da cultura e economia, prevendo-se espaços fechados e abertos que atendam a tipos variados de eventos; 

IV. Implantação de equipamentos públicos, principalmente de saúde e assistência social, suprindo 

demanda do setor oeste e noroeste da cidade, como por exemplo o Serviço de atendimento ao Cidadão; 

V. Implantação de órgãos da administração municipal que realizem serviços internos, garantindo a 

permanência daqueles órgãos que realizam serviços de atendimento público no Centro da cidade; 

VI. Implantação do Teatro Municipal, transferindo o equipamento para esta área de melhor acesso e 

possibilitando a construção de uma edificação de melhor qualidade para abrigar este uso. O equipamento 
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deve estimular a produção cultural local além de viabilizar eventos importantes que agregam 

economicamente; 

VII. Reserva de área verde livre para plantio de árvores nativas e implantação de caminhos e ciclovias 

com a função de contribuir com a mobilidade urbana e com atividades de lazer; 

VIII. Reserva de área para implantação de empreendimentos privados comerciais e de habitação para 

diversas faixas de renda, sendo viabilizados através de Operação Urbana Consorciada. 

Art 126º. O Parque do Rio Verruga tem como principais características a predominância de áreas verdes, 

elementos contemplativos que valorizam a flora local e equipamentos de lazer, cultura e institucionais 

entremeados por áreas pavimentadas que permitam a circulação da população, promovendo dessa forma 

a interação com o rio e preservação do mesmo. 

Art 127º. São previstas as seguintes intervenções para o Parque do Rio Verruga: 

I. Recuperação e inserção da Biblioteca Municipal José de Sá Nunes, do estádio Lomanto Junior e 

das lagoas de estabilização da antiga estação de tratamento de esgoto da Embasa, integrando o uso 

desses espaços com as atividades realizadas no parque; 

II. Em todo comprimento do parque é proposta uma via, comum a faixa de veículos em cada sentido, 

com passeios largos e ciclovia; 

III. São propostos os seguintes espaços e equipamentos: 

a) Praça Bartolomeu de Gusmão; 

b) Pomar; 

c) Jardim de Plantas Medicinais; 

d) Jardim de Cactos; 

e) Orquidário; 

f) Jardim Sensorial; 

g) Jardim de Palmáceas; 

h) Jardim de Flores; 

i) Catedral de Flores; 

j) Horto; 

k) Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA); 

l) Playgrounds e Academias; 

m) Núcleo Gastronômico; 

n) Área reservada para Habitação; 

o) Redários; 

p) Anfiteatro; 

q) Alamedas; 

r) Via Parque; 

s) Passagens e Pontes que cruzam o rio. 

Art 128º. O Corredor-Verde da Cidade, consiste em um projeto para a sede de Vitória da Conquista voltado 

à recuperação de nascentes, lagoas e rios urbanos mediante estratégia de viabilização de conexões, 

incluindo medidas de preservação, conservação e valorização dos atributos paisagísticos. 
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Art 129º. O Projeto de Reestruturação do Centro de Abastecimento, localizado no Centro, parte do 

princípio da manutenção das características do equipamento, enquanto uma grande feira e mercado 

popular tradicional da cidade, e tem como objetivos: 

I. Preservar os valores sociais e culturais, dotando o seu espaço interno e o seu entorno de melhores 

condições de conforto e infraestrutura; 

II. Melhorar as condições de circulação (calçadas, acessibilidade, mobiliário urbano etc.), priorizando 

o pedestre e o seu conforto. 

Art 130º. O Projeto do Centro Administrativo objetiva a provisão de espaço para abrigar os órgãos 

municipais e deve conter, no mínimo: 

I. As demandas específicas de cada órgão público; 

II. As demandas comuns de espaço da administração municipal; 

III. A integração com o conceito de Centro de Cidadania, espaço público aberto confortável que 

possibilite a permanência e sociabilidade entre as pessoas, a realização de eventos comemorativos e de 

manifestações políticas; 

IV. A previsão de permanência das atividades atrativas de público das secretarias no Centro, a fim de 

evitar impactos às atividades de comércio e serviços existentes.  

Art 131º. O Projeto de Reestruturação do Mirante do Cristo de Mário Cravo deverá considerar sua 

dimensão cultural e incluir a reestruturação física do local, possibilitando criar condições que estimulem a 

visita e a permanência no espaço, com conforto e segurança.  

Parágrafo Único - O município elaborará um programa que inclua, no mínimo, agenda regular de eventos 

culturais (música, teatro, dança, gastronomia etc.), além de feiras (artesanato, plantas, antiguidades etc.) 

e atividades de educação ambiental ao ar livre e em espaço a ser projetado, com o objetivo de manter a 

regularidade da programação para consolidar a frequência e o uso do lugar. 

SEÇÃO V 

VILAS E POVOADOS 

Art 132º. São diretrizes para promover o desenvolvimento das vilas e povoados rurais, garantindo 

melhorias urbanísticas, sociais, econômicas e ambientais: 

I. Garantia de condições de permanência das pessoas nas vilas e povoados mediante provisão das 

condições adequadas de infraestrutura, oferta de serviços e melhoria da mobilidade; 

II. Fortalecimento das tradições culturais das comunidades rurais; 

III. Promoção der melhorias nas condições de moradia. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados às vilas e povoados caracterizados no “caput”: 

I. Melhorar a oferta de áreas verdes e espaços públicos; 

II. Contribuir para a melhoria da mobilidade e acessibilidade; 

III. Melhorar a condições de moradia; 

IV. Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico; 
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V. Evitar o êxodo dos jovens em busca de estudo e trabalho; 

VI. Proteger a tradições culturais; 

VII. Proteger as áreas de valor ambiental do entorno. 

SEÇÃO VI 

SANEAMENTO BÁSICO 

Art 133º. São diretrizes do abastecimento de água para promover a universalização do serviço de 

abastecimento de água com qualidade, equidade de modo a garantir a segurança hídrica do território: 

I. Universalização do Serviço de Abastecimento de Água; 

II. Prestação de serviço com qualidade adequada; 

III. Promoção de regularidade na prestação dos serviços; 

IV. Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades que possam causar ou 

intensificar efeitos deletérios sobre os recursos hídricos superficiais; 

V. Recuperação e valorização dos corpos hídricos das áreas rural e urbanas/urbanizadas, 

possibilitando os usos múltiplos de acordo com o que estabelece a Política de Recursos Hídricos; 

VI. Garantia de um papel mais ativo por parte do município na gestão dos recursos hídricos 

superficiais do seu território; 

VII. Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais serviços públicos. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados ao abastecimento de água caracterizado no 

“caput”: 

I. Expansão da rede de distribuição de água (Mapa 52); 

II. Ampliação do atendimento por rede de abastecimento de água na zona rural; 

III. Ampliação da disponibilidade de água; 

IV. Garantia, à população residente em áreas onde as soluções individuais se mostrarem mais 

apropriadas, do acesso a sistemas individuais adequados de abastecimento de água e permitir a sua 

implantação; 

V. Ampliação da capacidade de produção de água baseado em estudos do potencial hidrológico do 

platô de Vitória da Conquista; 

VI. Fiscalização efetiva da prestação do serviço; 

VII. Fiscalização efetiva do uso e ocupação do solo no município; 

VIII. Promoção da conservação dos recursos hídricos, por meio da redução das perdas e reuso de 

água. 

Art 134º. São diretrizes do esgotamento sanitário para criar mecanismos de atuação do município nos 

distritos e localidades rurais, bem como engajá-lo na fiscalização das ações realizadas pela prestadora de 

serviço na sede: 

I. Ampliação da adesão à rede coletora de esgoto existente na sede municipal (Mapa 53); 

II. Universalização dos serviços de esgotamento sanitário; 
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III. Implantação de rede coletora e Estações de Tratamento Esgoto compactas com sistema de reuso 

nas sedes dos distritos; 

IV. Instalação de soluções individuais de eco saneamento nas localidades rurais; 

V. Controle e fiscalização de ligações de esgoto irregulares nas redes de drenagem; 

VI. Controle e fiscalização de lançamentos irregulares de esgoto bruto em corpos hídricos; 

VII. Incentivo a recuperação da mata ciliar e à eliminação de lançamento de esgoto bruto na bacia do 

rio Verruga; 

VIII. Desenvolvimento de iniciativas que fortaleçam, incentivem e efetivem o reuso de esgoto tratado, 

na agricultura e industrial. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados ao esgotamento sanitário caracterizado no “caput”: 

I. Ampliar atuação do programa Caça Esgoto, identificando e remediando ligações clandestinas de 

esgoto à rede de drenagem e ligações irregulares de drenagem na rede de esgoto; 

II. Ampliar rede coletora para toda sede municipal garantido ligação dos domicílios; 

III. Implantar rede coletora e Estações de Tratamento de Esgoto compactas com sistema de reuso 

nas sedes de todos os distritos, incluindo José Gonçalves, que terá seu atual sistema reestruturado (Mapa 

54); 

IV. Implantar soluções individuais de eco saneamento nos distritos e localidades rurais; 

V. Fortalecer as associações comunitárias buscando apoio para implantação das soluções de eco 

saneamento individuais nas localidades dispersas; 

VI. Fornecer profissionais técnicos para auxiliar na escolha do sistema a ser adotado e capacitar os 

moradores, enquanto as associações fazem a mobilização e organizam logística de trabalho. 

Art 135º. São diretrizes da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, visando a proposição de ações 

à Secretaria Municipal de Serviços Públicos que objetivem a redução do volume destinado ao aterro 

sanitário: 

I. Ampliação dos programas de reciclagem existentes no município; 

II. Definição de setores e frequência de coleta (Mapa 55); 

III. Universalização dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

IV. Fortalecimento das cooperativas e associações de catadores existentes; 

V. Desenvolvimento de ações para empoderamento e organização de catadores individuais; 

VI. Implementação de Programa Municipal de Compostagem, com instalação de galpão de 

compostagem e estabelecimento de canais de aproveitamento do composto produzido (Mapa 56); 

VII. Monitoramento dos os serviços de capinagem e varrição e expandir o serviço para as áreas não 

atendidas. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

caracterizados no “caput”: 

I. Criar programas de apoio, fortalecimento e implantação de cooperativas e iniciativas de 

reciclagem; 
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II. Incentivar a criação de novas cooperativas de reciclagem e novos galpões de triagem (Mapa 56); 

III. Disseminar informação sobre a coleta seletiva nas escolas municipais e unidades básicas de 

saúde; 

IV. Acompanhar e incentivar o Programa Mãos que Reciclam, da Procuradoria Municipal, visando 

cadastras e auxiliar catadores individuais; 

V. Elaborar estudos para criação do Programa Municipal de Compostagem; 

VI. Capacitar continuamente agentes para acompanhamento das cooperativas e programa de 

compostagem; 

VII. Monitorar a varrição e capinagem das ruas, mapeando os locais atendidos e registrando a 

frequência do serviço; 

VIII. Identificar locais com necessidade de varrição e capinagem, ou melhoria desse serviço, e amplia-

lo gradativamente visando sanar as necessidades; 

IX. Identificar bacias de retenção de resíduos orgânicos (Mapa 57); 

X. Fomentar a ampliação de parcerias com indústrias de reciclagem; 

XI. Efetuar cadastro de agricultores familiares para receber o composto gerado a preços baixos e ter 

cursos de capacitação de compostagem caseira. 

Art 136º. São diretrizes da Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas para fortalecer a gestão 

integrada do sistema de drenagem urbana do município: 

I. Requalificação do sistema de drenagem urbana da sede municipal; 

II. Universalização dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

III. Modernização da gestão do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; 

IV. Controle efetivo do uso do solo, coibindo a implementação de atividades que possam causar ou 

intensificar efeitos deletérios sobre os recursos hídricos superficiais; 

V. Fiscalização e realização de manutenção das matas ciliares e áreas de proteção ambiental; 

VI. Controle e inundações de áreas de risco; 

VII. Implementação de planejamento da bacia hidrográfica como um todo para controle do volume; 

VIII. Projetos de novos empreendimentos devem ser realizados de maneira que a vazão de pico se 

aproxime ao máximo a de quando das condições naturais;  

IX. Implementação de ações de controle e prevenção que foquem na transferência dos impactos para 

jusante; 

X. Priorização da melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados; 

XI. Priorização da melhoria contínua em relação à infraestrutura urbana do município, incluídos os 

sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais; 

XII. Fiscalização e análise da eficiência dos serviços de limpeza urbana, garantindo assim a não 

obstrução dos componentes da micro drenagem; 

XIII. Integração e articulação de cada eixo do saneamento básico com os demais serviços públicos.  

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

caracterizados no “caput”: 
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I. Ampliar o sistema de macro e micro drenagem do município, proporcionando a redução/eliminação 

dos pontos críticos existentes de inundação e alagamento e a formação de novos pontos (Mapa 58 e Mapa 

59);  

II. Implantar reservatórios de detenção e de retenção e Estação de Tratamento de Água – ETA 

alternativa (Mapa 60); 

III. Otimizar a operação do sistema de drenagem, visando uma maior eficiência do mesmo;  

IV. Implementar ferramentas de gestão, objetivando suprir a carência de instrumentos técnicos 

adequados ao manejo de águas pluviais; 

V. Mapear, digitalizar, e georreferenciar todo sistema de drenagem no município; 

VI. Estudar e implementar medidas para eliminar e reduzir áreas críticas de inundação e alagamento 

existentes, assim como evitar o aparecimento de novas áreas; 

VII. Estabelecer medidas de controle e fiscalização dos principais pontos críticos (inundações e 

alagamentos) localizados no município; 

VIII. Controlar as águas pluviais na fonte; 

IX. Melhorar e atualizar os dados para elaboração de projetos de macro e micro drenagem; 

X. Recuperar e revitalizar áreas verdes; 

XI. Ampliar a disseminação do conhecimento da população sobre manejo adequado de resíduos 

sólidos e sua relação com a drenagem urbana; 

XII. Construir sistemas de biorretenção (jardins filtrantes) em calçadas e áreas próximas aos pontos 

de alagamentos; 

XIII. Construir sistemas embutidos (canais ocultos) de coleta e encaminhamento de águas pluviais nas 

calçadas das vias, suavizando a demanda das sarjetas; 

XIV. Implantar reservatórios de detenção e de retenção nas regiões próximas a serra do Periperi; 

XV. Estudar a eficiência do sistema existente, propondo ampliação da rede de drenagem urbana, de 

modo a acompanhar a expansão urbana; 

XVI. Elaborar um plano de construção e recuperação de pavimentação e drenagem pluvial para as 

áreas urbanizadas dos distritos; 

XVII. Elaborar Plano de contingência de proteção e defesa civil, em acordo com a Lei Federal nº 

12.608/2012; 

XVIII. Elaborar Plano de implantação de obras e serviços, em acordo com a Lei Federal nº 12.608/2012; 

XIX. Elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, em acordo com a Lei Federal nº 12.608/2012. 

SEÇÃO VII 

TELECOMUNICAÇÕES 

Art 137º. São diretrizes das Telecomunicações para promover o fortalecimento e a ampliação da 

abrangência dos sinais das operadoras de telecomunicações, a prestação de serviço de qualidade e 

constante e o estabelecimento de bons canais de comunicação com os consumidores, objetivando 

especificamente: 
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I. Estabelecimento de condicionantes técnicos, sociais e econômicos para disciplinar a implantação 

de redes, estações e antenas, dentre outros equipamentos referentes aos diversos sistemas de 

telecomunicações, mediante instrumentos legais e normas internacionais/nacionais; 

II. Implementação de serviços de telecomunicações nas áreas urbanas, de maneira permanente, 

fazendo uso intensivo da capilaridade das redes telefônicas fixas, móveis, de dados e TV; 

III. Expansão das redes de acessos aos terminais dos usuários do setor de telecomunicações; 

IV. Expansão da rede de TV a cabo, aproveitando a capilaridade da rede ótica existente, permitindo 

a implementação de novos serviços de acesso à rede internet com qualidade compatível com a evolução 

tecnológica de serviços de Transferência de Arquivos de Texto, de Imagem e Vídeo; 

V. Promoção da gestão integrada da infraestrutura e uso racional do subsolo e do espaço aéreo 

urbano, garantindo o compartilhamento das redes, coordenando ações com concessionários e prestadores 

de serviços e assegurando a preservação das condições ambientais urbanas;  

VI. Cadastramento das redes de telefonia, cabos óticos e demais redes de telecomunicações que 

utilizam o subsolo e o espaço aéreo, mantendo o Sistema de Informações em base georreferenciada;  

VII. Otimização da ocupação e a utilização da infraestrutura instalada e por instalar, garantindo o 

compartilhamento e evitando a duplicação de equipamentos;  

VIII. Adequação da rede de telefones públicos, dotados das facilidades de serviço disponíveis para os 

terminais residenciais e comerciais, em localidades com população de baixa renda;  

IX. Adequação da rede de telefones públicos às pessoas com deficiência;  

X. Viabilização da criação de amplas zonas de internet wireless livre, especialmente nos sítios de 

maior interesse cultural e turístico da cidade. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à Telecomunicações caracterizadas no “caput”: 

I. Intensificar e ampliar os sistemas de telecomunicações apropriando-se da capilaridade das redes de 

telefonia e tv;  

II. Implantar e gerenciar a infraestrutura das redes de telecomunicações;  

III. Garantir o compartilhamento das redes e preservar as condições ambientais urbanas;  

IV. Melhorar a rede de telefonia pública para a população de baixa de renda e pessoas com deficiência; 

V. Incentivar e criar zonas de acesso à Internet wireless, principalmente para fins culturais e turísticos.  

SEÇÃO VIII 

ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Art 138º. São diretrizes do setor de energia elétrica para promover o fortalecimento e a ampliação da 

abrangência da rede, a prestação de serviço de qualidade e estabelecimento de bons canais de 

comunicação com os consumidores, objetivando especificamente: 

I. Ampliação continua da rede elétrica e da iluminação pública;   

II. Redução do desperdício de energia;   

III. Promoção de melhoria continuada do serviço oferecido;  
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IV. Promoção de economia na manutenção da rede;   

V. Implantação e realização de manutenção de cadastro georreferenciado completo do parque de 

iluminação pública;  

VI. Maximização de eficiência energética; 

VII. Minimização de os impactos ambientais associados à iluminação e ao consumo de energia, 

promovendo a sustentabilidade, em consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente; 

VIII. Redução do consumo global de energia elétrica do Município; 

IX. Implantação e realização da manutenção de novas tecnologias e sistemas inteligentes de 

operação e controle da iluminação. 

Parágrafo Único. São objetivos específicos associados à Rede Elétrica e Iluminação Pública 

caracterizados no “caput”: 

I. Promover manutenção ágil e contínua nas áreas já contempladas pela rede elétrica e iluminação 

pública; 

II. Efetuar acompanhamento e fiscalização dos equipamentos e serviços executados durante o 

processo de manutenção;  

III. Garantir pleno atendimento das áreas urbanas, assegurando os serviços de iluminação pública 

em todos os logradouros e espaços exclusivamente públicos;   

IV. Estabelecer normas legais e critérios complementares para os contribuintes do sistema de 

iluminação pública, objetivando a adequada cobrança e equilíbrio das receitas do sistema;   

V. Incentivar a adoção de cogeração de energia e utilização de energias renováveis em edificações, 

iluminação pública e transportes;   

VI. Estabelecer comunicação ativa e respostas ágeis aos clientes. 

CAPÍTULO VIII 

ZONEAMENTO URBANO GERAL 

SEÇÃO I 

MACROÁREAS 

Art 139º. O Zoneamento Urbano da Sede é composto por três macroáreas distintas, identificadas no anexo 

Mapa 20 , que correspondem a diferentes níveis de estruturação, sendo: 

I. Macroárea 1, cujo limite coincide com o anel rodoviário; 

II. Macroárea 2, que corresponde ao perímetro urbano da sede; 

III. Macroárea 3, que corresponde ao Distrito Aeroportuário. 

Art 140º. São diretrizes gerais e de caráter estruturante para a Macroárea 1: 

I. Priorização da ocupação e do adensamento; 

II. Integração dos setores leste e oeste da cidade; 
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III. Promoção de investimento público para a regularização urbanística e fundiária de territórios 

populares precarizados; 

IV. Incentivo à implantação e modernização das infraestruturas urbanas; 

V. Fortalecimento do centro tradicional; 

VI. Proteção e recuperação das áreas de valor ambiental e histórico-cultural. 

Art 141º. São diretrizes gerais e de caráter estruturante para a Macroárea 2: 

I. Proteção e recuperação das áreas de valor ambiental e histórico-cultural; 

II. Incentivo das atividades de perfil agrícola desenvolvidas em bases agroecológicas; 

III. Promoção de investimentos públicos para recuperação da infraestrutura do Distrito Industrial; 

IV. Controle da ocupação de maneira a não prejudicar as operações do Aeroporto Glauber Rocha; 

V. Definição de novas áreas de uso industrial voltadas ao uso de indústrias de pequeno e médio porte 

que atualmente não conseguem se estabelecer dentro do Distrito Industrial. 

Art 142º. São diretrizes gerais e de caráter estruturante para a Macroárea 3: 

I. Atendimento aos parâmetros de segurança do aeroporto relacionados às restrições de uso e 

ocupação do solo garantindo a ampliação programada e a vida útil do equipamento; 

II. Previsão de áreas de apoio logístico e de serviços compatíveis com o aeroporto; 

III. Implantação de linhas de transporte conforme demanda; 

IV. Elaboração e aplicação de plano de recuperação de áreas degradadas com amplo controle social; 

V. Estruturação das localidades com preservação da configuração espacial e dos modos de vida das 

localidades do entorno, garantindo que valores culturais associados à configuração dos territórios sejam 

preservados; 

VI. Garantia da qualidade paisagística; 

VII. Implantação de parcelamentos com configuração urbanística compatível com as características 

das comunidades. 

SEÇÃO II 

MACROZONAS 

Art 143º. O Zoneamento Urbano da Sede é composto por oito macrozonas distintas, identificadas no 

anexo Mapa 21, sendo: 

I. Macrozona Centralidade; 

II. Macrozona de Ocupação Condicionada; 

III. Macrozona de Ocupação Prioritária; 

IV. Macrozona de Ocupação Contida 1; 

V. Macrozona de Ocupação Contida 2; 

VI. Macrozona de Ocupação Contida 3; 

VII. Macrozona Periurbana 1; 

VIII. Macrozona Periurbana 2. 
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Art 144º.  A Macrozona Centralidade se configura como o território de manifestações materiais e imateriais 

da história e cultura de Vitória da Conquista, sendo majoritariamente ocupada, apresentando poucos 

terrenos vazios e poucas edificações abandonadas. Engloba também trecho do Bairro Brasil, região do 

entorno do centro de abastecimento deste bairro com áreas dedicadas prioritariamente para comércio e 

serviço. 

Art 145º. São diretrizes da Macrozona Centralidade para fins de ampliação e melhoria na infraestrutura, 

organização do trânsito e melhoria do sistema de transporte, investimento em espaços públicos de 

qualidade e arborização e recuperação e conservação dos sítios de valor histórico-cultural: 

I. Fortalecimento do Centro Tradicional, mantendo o dinamismo da região, diversificando os usos e 

definindo ações de recuperação e conservação dos sítios e edificações de valor histórico cultural; 

II. Estimulo da ocupação dos vazios urbanos, sendo estes terrenos ou edificações, a fim de cumprir 

a função social da propriedade e criar novas oportunidades de fomento à economia do município; 

III. Diversificação dos usos, mantendo o dinamismo da zona de maneira compatível com o fluxo de 

veículos suportável pelo sistema viário local e sem impactar negativamente o patrimônio ambiental e 

cultural; 

IV. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação e energia elétrica; 

V. Atração de empreendimentos para área, principalmente ligados à cultura e turismo; 

VI. Promoção da melhoria da mobilidade, adequando o sistema viário, incluindo vias para pedestres 

acessíveis, implantando sistema de transporte de média capacidade, ampliando o número de linhas de 

ônibus e qualidade dos veículos; 

VII. Incentivo a manutenção e recuperação das áreas verdes, contribuindo para a qualidade ambiental 

e paisagística, além de auxiliar na redução térmica; 

VIII. Organização do crescimento do subcentro do bairro Brasil de maneira sustentável, reduzindo o 

impacto negativo sob a população tradicional do bairro. 

Art 146º. A Macrozona de Ocupação Condicionada se configura por conter a porção da cidade que 

apresenta o maior número de assentamentos precarizados e ocupações irregulares, condição topográfica 

mais complexa, com trechos de grande declividade e importantes Unidades de Conservação como a Serra 

do Periperi, Poço Escuro, Lagoa das Bateias e Lagoa da Jurema. 

Art 147º. São diretrizes da Macrozona de Ocupação Condicionada: 

I. Direcionamento prioritário do investimento púbico para esta área, com vistas à estruturação da 

região; 

II. Proteção e recuperação dos assentamentos precarizados;  

III. Investimento em espaço público e área verde contribuindo inclusive para a qualificação da 

paisagem urbana mediante incorporação da infraestrutura verde na relação cotidiana dos moradores com 

a cidade; 

IV. Ampliação na mobilidade urbana, implantando um sistema de transporte que acesse os bairros 

em cotas mais elevadas e com ampliação do número de linhas de ônibus; 
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V. Proteção e preservação das áreas de valor ambiental, principalmente através do controle da 

ocupação em direção à Serra do Periperi e ao Poço Escuro; 

VI. Incentivo à empreendimentos e realização de eventos de cultura e lazer, incentivando o uso dos 

espaços públicos pela população com a recuperação e ativação de usos e apropriações diversificadas 

desses espaços, a exemplo do entorno do Cristo de Mário Cravo; 

VII. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação e energia elétrica; 

VIII. Implantação do Parque Integrador como equipamento estruturante para dar maior dinamismo à 

área e também com o objetivo de recuperar e articular as Unidades de Conservação existentes, 

estabelecendo maior conexão com o restante da cidade. 

Art 148º. A Macrozona de Ocupação Prioritária se configura como um território com muitos terrenos 

vazios, em processo de consolidação e verticalização, porém com boas condições de infraestrutura e 

características ambientais como topografia e hidrografia que favorecem a ocupação, tendo em seu 

território um importante trecho do rio Verruga. 

Art 149º. São diretrizes da Macrozona de Ocupação Prioritária: 

I. Estimulo à ocupação e adensamento, sendo objeto de investimentos públicos e aplicação de 

instrumentos legais visando à ocupação dos lotes e glebas vazias; 

II. Investimento em infraestrutura viária considerando ampliação da demanda; 

III. Investimento em espaços públicos e áreas verdes, requalificando e implantando novos espaços;  

IV. Definição de instrumentos legais que atraiam empreendimentos e investimentos privados 

promovendo a ocupação e adensamento de forma organizada e cumprindo o interesse da coletividade; 

V. Proteção e preservação das áreas de valor ambiental; 

VI. Estimulo a diversificação dos usos; 

VII. Investimento nas áreas de assentamentos precarizados e previsão de instrumentos de política 

urbana que impeçam processos de gentrificação. 

Art 150º. A Macrozona de Ocupação Contida 1 se configura pela ocupação fora do anel rodoviário e pela 

sua proximidade do Distrito Aeroportuário, sendo uma região pouco adensada apresentando um 

parcelamento com lotes em padrão rural. 

Art 151º. São diretrizes da Macrozona de Ocupação Contida 1: 

I. Controle da ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do novo Aeroporto Glauber 

Rocha sem que este perca progressivamente a sua funcionalidade; 

II. Proteção e recuperação dos territórios populares e das comunidades de perfil rural;  

III. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação e energia elétrica; 

IV. Ampliação da mobilidade urbana, com o aumento do número e frequência de linhas devido à 

distância da região para o centro da cidade. 

Art 152º. A Macrozona de Ocupação Contida 2 se configura pela ocupação fora do anel rodoviário no seu 

limite oeste, onde se localizam os bairros de Campinhos, São Pedro e Zabelê, bairros em situação mais 
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precária, sendo caracterizada por se limítrofe ao Distrito Aeroportuário, pelo baixo adensamento e pela 

existência de muitas áreas classificadas por este plano como Unidade de Conservação. 

Art 153º. São diretrizes da Macrozona de Ocupação Contida 2: 

I. Adoção de medidas para proteção do bairro de Campinhos, contendo uma ocupação desplanejada 

e, portanto, danosa; 

II. Controle da ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do Aeroporto Glauber Rocha 

sem que este perca progressivamente a sua funcionalidade; 

III. Proteção e recuperação dos territórios populares e das comunidades de perfil rural;  

IV. Direcionamento prioritário ao investimento púbico para esta área, com vistas à estruturação da 

região; 

V. Proteção e recuperação dos assentamentos precarizados;  

VI. Investimento em espaço público e área verde contribuindo inclusive para a qualificação da 

paisagem urbana mediante incorporação da infraestrutura verde na relação cotidiana dos moradores com 

a cidade; 

VII. Ampliação da mobilidade urbana, implantando um sistema de transporte que abranja os bairros 

mais distantes e com ampliação do número de linhas; 

VIII. Proteção e preservação das áreas de valor ambiental, principalmente através do controle da 

ocupação em direção à Serra do Periperi no bairro de Zabelê; 

IX. Investimento na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação e energia elétrica. 

Art 154º. A Macrozona de Ocupação Contida 3 se configura por abranger as áreas de ocupação mais 

consolidada dentro do Distrito Aeroportuário. 

Art 155º. São diretrizes da Macrozona de Ocupação Contida 3: 

I. Manutenção do baixo adensamento das regiões, conservando as suas características rurais; 

II. Implantação e requalificação de áreas de lazer e recuperação de áreas verdes; 

III. Requalificação e ampliação do sistema de mobilidade, reestruturação de vias, passeios, ciclovias 

e meios de transporte coletivo; 

IV. Requalificação e implementação de infraestrutura. 

Art 156º. A Macrozona Periurbana 1 se configura pelo misto dos usos de características rurais e urbanas 

além de industrial. Apresenta também ocupações do tipo sítios e chácaras, condomínios fechados com 

grande infraestrutura de lazer e ocupações tradicionais como Lagoa das Flores e Periperi. Nesta zona está 

situado o Distrito Industrial Imborés que sofre pressão, tendo seu entorno ocupado por habitação. 

Art 157º. São diretrizes da Macrozona Periurbana 1: 

I. Controle da ocupação objetivando a preservação dos recursos naturais e a proteção das funções 

do Distrito Industrial; 

II. Elaboração de Plano Urbanístico do Distrito Industrial e seu entorno; 

III. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de características com 

atividades rurais; 

IV. Preservação das características culturais dos assentamentos rurais ainda existentes; 
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V. Incentivo às atividades agrícolas de base agroecológica; 

VI. Definição de parâmetros urbanísticos que incentivem uma ocupação de baixa densidade com 

baixo impacto no meio ambiente. 

Art 158º. A Macrozona Periurbana 2 se configura por abranger as áreas pouco adensadas dentro do 

Distrito Aeroportuário, apresentando uma ocupação com características de sítios e chácaras. 

Art 159º. São diretrizes da Macrozona Periurbana 2: 

I. Restrição do adensamento da região com finalidade de manter as características rurais; 

II. Preservação das áreas de valor ambiental como rios, lagoas e matas nativas; 

III. Implementação de usos que auxiliem as demandas do aeroporto Glauber Rocha. 

CAPÍTULO IX 

ZONEAMENTO URBANO DA SEDE 

Art 160º. O zoneamento urbano da sede, definido no anexo Mapa 22, é composto pelas seguintes zonas: 

I. Zona Centro Tradicional; 

II. Zona Centro Expandido; 

III. Zona Subcentro Bairro Brasil; 

IV. Zona de Ocupação Prioritária 1; 

V. Zona de Ocupação Prioritária 2; 

VI. Zona de Ocupação Prioritária 3; 

VII. Zona de Ocupação Condicionada 1; 

VIII. Zona de Ocupação Condicionada 2; 

IX. Zona de Ocupação Condicionada 3; 

X. Zona de Ocupação Contida 1; 

XI. Zona de Ocupação Contida 2; 

XII. Zona Periurbana 1; 

XIII. Zona Periurbana 2; 

XIV. Zona Periurbana 3; 

XV. Zona Industrial 1; 

XVI. Zona Industrial 2; 

XVII. Zona Parques Urbanos. 

SEÇÃO I 

CENTRO E SUBCENTRO 

Art 161º. A Zona Centro Tradicional (ZCT), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona de uso Misto; 

II. Proteção rigorosa ao patrimônio histórico cultural; 

III. Limite de Gabarito 06 pavimentos; 
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IV. Fachadas ativas com uso comercial e de serviço no pavimento térreo voltado para o logradouro; 

V. Garantia de calçada mínima de 2,50m de largura, calçadas considerando a acessibilidade 

universal; 

VI. Empreendimentos acima do coeficiente básico sujeito a estudo de impacto de vizinhança que 

inclua, dentre os estudos obrigatórios, estudos de comprometimento do conforto do ambiente urbano, 

inclusive impactos de sombreamento e ventilação e interferência em patrimônio histórico e cultural; 

VII. Limite de 500m² (quinhentos metros quadrados) para lotes amembrados; 

VIII. Incentivo a soluções alternativas para contribuir com a drenagem urbana, como fixação de taxa 

satisfatória para área permeável e reuso de água pluvial para fins não potáveis; 

IX. CAMiN: 0,5/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0. 

Art 162º. A Zona Centro Expandido (ZCEx), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona de uso Misto; 

II. Proteção dos edifícios e conjuntos de edifícios de valor histórico e ambiental; 

III. Limite de Gabarito 06 pavimentos; 

IV. Fachadas ativas com uso comercial e de serviço no pavimento térreo voltado para o logradouro; 

V. Garantia de calçada mínima de 2,50m de largura, calçadas considerando a acessibilidade 

universal; 

VI. Empreendimentos acima do coeficiente básico sujeito a estudo de impacto de vizinhança que 

inclua, dentre os estudos obrigatórios, estudos de comprometimento do conforto do ambiente urbano, 

inclusive impactos de sombreamento e ventilação e interferência em patrimônio histórico e cultural; 

VII. Limite de 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) para lotes amembrados; 

VIII. Incentivo a soluções alternativas para contribuir com a drenagem urbana, como fixação de taxa 

satisfatória para área permeável e reuso de água pluvial para fins não potáveis; 

IX. CAMiN: 0,5/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0. 

Art 163º. A Zona Subcentro Bairro Brasil (ZSub), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona de Uso Misto; 

II. Fortalecimento do subcentro dentro do bairro e organização do seu crescimento e do entorno; 

III. Área com predominância do uso de comércio e serviços; 

IV. Utilização de fachada ativa para empreendimentos verticalizados; 

V. Proteção dos padrões de ocupação no entorno do subcentro; 

VI. Incentivo a empreendimentos de comércio e serviço; 

VII. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização; 

VIII. Incentivo a soluções alternativas para contribuir com a drenagem urbana, como fixação de taxa 

satisfatória para área permeável e reuso de água pluvial para fins não potáveis; 

IX. Incentivo à aplicação da acessibilidade universal nas calçadas; 

X. Controle e organização do tráfego de veículos visando a fluidez e a não sobrecarga do sistema 

viário, permitindo a circulação de transporte coletivo e veículos de serviço; 

XI. CAMiN: 0,5/ CAB: 1,0/ CAM: 2,0. 
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SEÇÃO II 

ZONAS DE OCUPAÇÃO PRIORITÁRIA 

Art 164º. A Zona de Ocupação Prioritária 1 (ZOP1), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Estímulo à ocupação e adensamento por empreendimentos privados; 

III. Sem restrição de gabarito; 

IV. Comércio e serviços de demanda diária, distribuídos de maneira equilibrada nas quadras e 

concentrados nos corredores de usos diversificados, principalmente na Avenida Olívia Flores; 

V. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização; 

VI. Implantação de calçadas considerando a acessibilidade universal; 

VII. CAMiN: 0,3/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0. 

Art 165º. A Zona de Ocupação Prioritária 2 (ZOP2), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Proteção dos padrões de ocupação (conjuntos habitacionais e ZEIS); 

III. Proteção do Rio Verruga; 

IV. Proteção e recuperação de assentamentos precarizados; 

V. Não é estimulada a verticalização; 

VI. Comércio e serviços de demanda diária, concentrados nos diversos corredores de usos 

diversificados; 

VII. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização; 

VIII. Garantia de calçada mínima de 2,50m de largura, calçadas considerando a acessibilidade 

universal; 

IX. CAMiN: 0,3/ CAB: 1,0/ CAM: 2,5. 

Art 166º. A Zona de Ocupação Prioritária 3 (ZOP3), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona de Uso Misto; 

II. Incentivo a usos como comércio e serviço; 

III. Definição e estruturação de dois importantes corredores de usos diversificados (Av. Bartolomeu 

de Gusmão e Av. Juracy Magalhães), além de outros de menor porte; 

IV. Incentivo ao adensamento dos loteamentos já implantados; 

V. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização; 

VI. Implantação de calçadas considerando a acessibilidade universal; 

VII. CAMiN: 0,3/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0. 

SEÇÃO III 

ZONAS DE OCUPAÇÃO CONDICIONADA 

Art 167º. A Zona de Ocupação Condicionada 1 (ZOC1), abrange a porção mais precarizada da cidade e 

possui as seguintes diretrizes: 
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I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Investimento em infraestrutura para assegurar a permanência da população com maior qualidade 

de vida; 

III. Não é estimulada a verticalização; 

IV. Comércio e serviços de demanda diária, concentrados nos diversos corredores de usos 

diversificados; 

V. CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

Art 168º. A Zona de Ocupação Condicionada 2 (ZOC2), abrange a ocupação tradicional com alto grau de 

precariedade em alguns trechos e possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Investimento em infraestrutura para assegurar a permanência da população com maior qualidade 

de vida; 

III. Estabelecimento de estratégias de proteção ao Poço Escuro; 

IV. CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 2,0. 

Art 169º. A Zona de Ocupação Condicionada 3 (ZOC3), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Promoção de continuidade do vetor de expansão das zonas prioritárias; 

III. Empreendimentos privados condicionados à investimento em infraestrutura; 

IV. Estimulo à implantação de comércio e serviços de demanda diária, distribuídos de maneira 

uniforme pelo território da zona; 

V. CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

SEÇÃO IV 

ZONAS DE OCUPAÇÃO CONTIDA 

Art 170º. A Zona de Ocupação Contida 1 (ZOCt1), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Área pouco densa, considerando terras com parcelamento ou não, a ser adensada em um 

segundo momento; 

III. Controle da ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do Aeroporto Glauber Rocha 

sem que este perca progressivamente a sua funcionalidade; 

IV. Proteção e recuperação dos territórios populares e das comunidades de perfil rural; 

V. Investimento na ampliação e qualificação da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação, energia elétrica, sistema viário e de áreas verdes  

VI. Aplicação do CAMin apenas onde incide o instrumento PEUC/IPTU Progressivo (Mapa 1);  

VII. CAMiN: 0,1/ CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

Art 171º. A Zona de Ocupação Contida 2 (ZOCt2), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Área de baixa densidade, ocupação com perfil de sítios e chácaras; 
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III. Controlar a ocupação com o objetivo de preservar o equipamento do Aeroporto Glauber Rocha 

sem que este perca progressivamente a sua funcionalidade;  

IV. Aplicação do CAMin apenas onde incide o instrumento PEUC/IPTU Progressivo (Mapa 1); 

V. CAMiN: 0,1/ CAB: 0,8/ CAM: 1,0. 

SEÇÃO V 

ZONAS PERIURBANAS 

Art 172º. A Zona Periurbana 1 (ZP1), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de características rurais; 

III. Incentivo às atividades agrícolas de base agroecológica; 

IV. Definição de parâmetros urbanísticos que incentivem uma ocupação de baixa densidade; 

V. Parcelamento com características rurais e grandes lotes, mínimo de 500m² (quinhentos metros 

quadrados);  

VI. Aplicação do CAMin apenas onde incide o instrumento PEUC/IPTU Progressivo (Mapa 1); 

VII. CAMiN: 0,1/ CAB: 0,8/ CAM: 1,0. 

Art 173º. A Zona Periurbana 2 (ZP2), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região em parceria pública e 

privada; 

III. Parcelamento com características urbanas; 

IV. Definição de parâmetros urbanísticos que incentivem uma ocupação de baixa e média densidade; 

V. Aplicação do CAMin apenas onde incide o instrumento PEUC/IPTU Progressivo (Mapa 1); 

VI. CAMiN: 0,1/ CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

Art 174º. A Zona Periurbana 3 (ZP3), possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Residencial; 

II. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de características rurais; 

III. Preservação das características culturais dos assentamentos rurais ainda existentes; 

IV. Incentivo às atividades agrícolas de base agroecológica; 

V. Definição de parâmetros urbanísticos que incentivem uma ocupação de baixa densidade; 

VI. Aplicação do CAMin apenas onde incide o instrumento PEUC/IPTU Progressivo (Mapa 1); 

VII. CAMiN: 0,1/ CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

SEÇÃO VI 

ZONAS INDUSTRIAIS 

Art 175º. A Zona Industrial 1 (ZI1) possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Industrial; 
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II. Recuperação e fortalecimento do Distrito Industrial; 

III. Expansão do Distrito Industrial; 

IV. Elaboração do Plano Urbanístico do Distrito Industrial; 

V. CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0. 

Art 176º. A Zona Industrial 2 (ZI2) possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Industrial de médio e baixo impacto; 

II. Lote mínimo de 500m² (quinhentos metros quadrados); 

III. Corresponde à 300m a partir do eixo da via, além de área na BA-262; 

IV. CAMiN: 0,2/ CAB: 0,8/ CAM: 2,0. 

SEÇÃO VII 

ZONA PARQUES URBANOS 

Art 177º.  A Zona Parques Urbanos (ZPU) possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona de Uso Misto; 

II. Implantação do projeto estruturante Circuito Integrado de Parques Urbanos; 

III. Preservação e valorização das áreas verdes urbanas e das áreas de valor ambiental; 

IV. Fortalecimento e recuperação da a paisagem urbana; 

V. Redução das desigualdades socioespaciais por meio da estruturação de espaços carentes de 

infraestrutura; 

VI. Integração entre os setores leste e oeste da cidade através do Parque Integrador; 

VII. Incentivo a empreendimento com soluções e práticas sustentáveis; 

VIII. Incentivo a utilização de áreas verdes amplas dentro dos empreendimento privados; 

IX. Implantação de calçadas considerando a acessibilidade universal; 

X. Melhoria da infraestrutura verde; 

XI. CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 2,0. 

CAPÍTULO X 

ZONEAMENTO URBANO DO DISTRITO AEROPORTUÁRIO 

Art 178º. O zoneamento urbano do Distrito Aeroportuário, definido no anexo Mapa 23, é composto pelas 

seguintes zonas: 

I. Zona de Ocupação Contida 3; 

II. Zona Periurbana 4; 

III. Zona Periurbana 5; 

IV. Zona Periurbana 6; 

V. Zona Periurbana 7; 

VI. Zona Patrimonial; 

VII. Zona Logística Aeroportuária; 
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VIII. Zona Industrial 2. 

SEÇÃO I 

ZONA DE OCUPAÇÃO CONTIDA 

Art 179º. A Zona de Ocupação Contida 3 (ZOCt3), se configura como as zonas representativas das vilas 

e povoados do entorno do Aeroporto Glauber Rocha (Campinhos, Lagoa do Boi, Pé de Galinha, Quatis 

dos Fernandes e Simão), e se caracteriza pela baixa densidade e características rurais, possuindo as 

seguintes diretrizes: 

I. Controle de densidade com estímulo à ocupação residencial, permitindo usos de comércio e 

serviço de pequeno porte; 

II. Lote mínimo de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) para novos parcelamentos e de 

160m² (cento e sessenta metros quadrados) quando destinados para fins de habitação de interesse social 

e integrados ao programa de habitação popular; 

III. Otimização e qualificação da infraestrutura existente com implementação nas áreas deficitárias; 

IV. Organização do trânsito e transporte coletivo juntamente com a requalificação e implementação 

de novas vias; 

V. Implementação de malha cicloviária e passeios para pedestres seguindo as normas de 

acessibilidade vigente; 

VI. Requalificação e implementação de espaços públicos e de lazer como praças, parques e campos 

de futebol; 

VII. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

VIII. Definição de novo perímetro de bairro, separando o povoado de Simão do bairro de Campinhos; 

IX. CAB: 1/ CAM: 1,5. 

Parágrafo único - As intervenções propostas para os povoados e vilas devem estar em concordância com 

os desenhos urbanísticos estabelecidos em lei específica que instituir o Plano Urbanístico do DAP. 

SEÇÃO II 

ZONAS PERIURBANAS 

Art 180º. A Zona Periurbana 4 (ZP4), configura-se pelas zonas majoritariamente dentro do raio de 5km 

(cinco quilômetros) de proximidade do aeroporto, próximas às vilas e povoados do distrito aeroportuário, 

e possui as seguintes diretrizes: 

I. Manutenção de baixas densidades e parâmetros compatíveis com o uso do aeroporto; 

II. Previsão de loteamento apenas para implantação de lotes-chácaras e de lazer de no mínimo 

1.000m² (mil metros quadrados); 

III. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas, rios e áreas alagáveis; 
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IV. Observação das normas ambientais referentes às áreas de mata nativa; 

V. Observação dos parâmetros referentes ao uso e ocupação estabelecidos pelas normas 

aeroportuárias; 

VI. CAB: 0,5/ CAM: 1,0. 

Art 181º. A Zona Periurbana 5 (ZP5), configura-se pelas zonas mais afastadas do aeroporto, fora do raio 

de 5km de proximidade do Aeroporto Glauber Rocha, e das zonas na parte sudoeste do distrito, e possui 

as seguintes diretrizes: 

I. Manutenção de baixas densidades e parâmetros compatíveis com o uso do Aeroporto Glauber 

Rocha; 

II. Previsão de loteamento apenas para implantação de lotes-chácaras de no mínimo 5.000m² (cinco 

mil metros quadrados); 

III. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

IV. Observação das normas ambientais referentes às áreas de mata nativa; 

V. Observação dos parâmetros referentes ao uso e ocupação estabelecidos pelas normas 

aeroportuárias; 

VI. CAB: 0,3. 

Art 182º. A Zona Periurbana 6 (ZP6), configura-se por áreas próximas da zona patrimonial, da BA-262 e 

próximas à Zona de Logística Aeroportuária, possuindo as seguintes diretrizes: 

I. Manutenção de baixas densidades e parâmetros compatíveis com o uso do Aeroporto Glauber 

Rocha; 

II. Previsão de loteamento apenas para implantação de lotes de no mínimo 500m² (quinhentos metros 

quadrados); 

III. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

IV. Observação das normas ambientais referentes às áreas de mata nativa; 

V. Observação dos parâmetros referentes ao uso e ocupação estabelecidos pelas normas 

aeroportuárias; 

VI. CAB: 0,5/ CAM: 1,0. 

Art 183º. A Zona Periurbana 7 (ZP7), configura-se por áreas próximas do limite do perímetro urbano da 

sede e possui as seguintes diretrizes: 

I. Manutenção de baixas densidades e parâmetros compatíveis com o uso do aeroporto; 

II. Previsão de loteamento apenas para implantação de lotes de no mínimo 250m² (duzentos e 

cinquenta metros quadrados); 

III. Estímulo à ocupação residencial com controle de densidade, permitindo usos de comércio e 

serviço de pequeno porte; 

IV. Observação dos parâmetros referentes ao uso e ocupação estabelecidos pelas normas 

aeroportuárias; 
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V. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

VI. Observação das normas ambientais referentes às áreas de mata nativa; 

VII. CAB: 1,0/ CAM: 1,5. 

Parágrafo único – As Zonas referentes ao Distrito Aeroportuário devem estar em coerência com seu Plano 

Urbanístico, respeitando as diretrizes e restrições de uso e ocupação da área. 

SEÇÃO III 

ZONA PATRIMONIAL 

Art 184º.  A Zona Patrimonial (ZPt) é o Sítio Aeroportuário e corresponde à toda área patrimonial do 

aeroporto. 

I. Os parâmetros da Zona Patrimonial devem observar a legislação aeroportuária, especialmente as 

portarias do Comando da Aeronáutica, a fim de garantir a segurança do aeroporto. 

II. As diretrizes para a Zona Patrimonial serão regulamentadas no Plano Urbanístico do Distrito 

Aeroportuário. 

SEÇÃO IV 

ZONA LOGÍSTICA AEROPORTUÁRIA 

Art 185º. A Zona Logística Aeroportuária (ZLA) se configura por áreas próximas à BR-116 que se 

estendem até o limite da área patrimonial do Aeroporto Glauber Rocha, e possui as seguintes diretrizes: 

I. Incentivo a usos comerciais, atacadistas, de serviço e outras conveniências para o equipamento 

aeroportuário; 

II. Previsão de lote mínimo de 2500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados) nos parcelamentos; 

III. Os empreendimentos na faixa de 150m borda da via a norte da Zona Patrimonial só serão 

permitidos após execução da via de acesso de prioridade 3, que conecta com a BA-262 que deverá ter 

Plano Específico, acompanhado de Estudo de Impacto de Vizinhança elaborados com ampla participação 

social;  

IV. Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV como condição de aprovação dos 

empreendimentos que se configurem como Polos Geradores de Tráfego, conforme estabelece o Código 

de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo, de Obras e Edificações do Município, Lei n° 1.481/2007, 

e suas alterações; 

V. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

VI. Observação das normas ambientais referentes às áreas de mata nativa; 

VII. Observação dos parâmetros referentes ao uso e ocupação estabelecidos pelas normas 

aeroportuárias; 

VIII. CAMin: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 2,0.  
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SEÇÃO V 

ZONAS INDUSTRIAIS 

Art 186º. A Zona Industrial 2 (ZI2) possui as seguintes diretrizes: 

I. Zona Predominantemente de Uso Industrial de médio e baixo impacto; 

II. Lote mínimo de 500m² (quinhentos metros quadrados); 

III. Corresponde à 300m a partir do eixo da via; 

IV. CAMiN: 0,2/ CAB: 0,8/ CAM: 2,0. 

CAPÍTULO XI 

ZONAS ESPECIAIS 

Art 187º. São Zonas Especiais: 

I. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) (Mapa 25); 

II. Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do DAP (Mapa 26) 

III. Zona Especial de Interesse Histórico Cultural (ZEIHC) (Mapa 27 e Mapa 28); 

IV. Zona Especial de Conjuntos Habitacionais (ZECHab); 

V. Zona Especial de Interesse Histórico Cultural das Vilas (Mapa 31, Mapa 33, Mapa 35, Mapa 37, 

Mapa 39, Mapa 41, Mapa 43, Mapa 45, Mapa 47, Mapa 49, Mapa 51). 

SEÇÃO I 

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) 

Art 188º. As Zonas Especiais de Interesse Social estão localizadas majoritariamente na Macroárea 01 e 

na Zona de Ocupação Condicionada 1 (ZOC1), sendo objeto prioritário de investimentos públicos para a 

promoção de melhorias urbanísticas e regularização fundiária. As ZEIS compreendem as seguintes 

categorias: 

I. ZEIS 01 – Áreas Urbanas caracterizadas por assentamentos precários sendo loteamentos formais, 

informais ou favelas, em terrenos particulares ou públicos passíveis ou não de regularização fundiária. 

Ocupação predominantemente composta pela população de baixa renda; 

II. ZEIS 02 – Áreas Urbanas caracterizadas por terrenos não edificados ou subutilizados; 

III. ZEIS 03 – Áreas Urbanas caracterizadas por assentamentos precários ou terreno não edificado 

inseridos em Unidades de Conservação, áreas de valor ambiental ou em área limítrofe, ou áreas alagáveis.  

§ 1º. Não é permitido o amembramento em áreas de ZEIS. 

§ 2º. As ZEIS 1 e ZEIS 3 serão regulamentadas e regularizadas através de processo participativo que 

envolva toda a comunidade do território, sendo necessária a elaboração de Plano de Urbanização, Plano 

de Regularização Fundiária e Plano de Consolidação territorial, contendo propostas relativas à geração de 

renda, ação social, apoio às atividades culturais com engajamento da população interessada, 

especialmente jovens. 
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SEÇÃO II 

ZONA ESPECIAL DE INTERESSE HISTÓRICO CULTURAL (ZEIHC) 

Art 189º. A Zona Especial de Interesse Histórico Cultural tem por finalidade a preservação e valorização 

dos bens de valor histórico, arquitetônico e cultural, podendo ser elemento construído, edificações ou sítios 

urbanos e espaços públicos e estruturas que dão suporte ao patrimônio imaterial, sendo composta por 

elementos tombados por legislação municipal, estadual ou federal, ou ainda passíveis de tombamento. 

Art 190º. São diretrizes da Zona Especial de Interesse Histórico Cultural: 

I. Promoção da preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural material do 

Município e registro, valorização e difusão do patrimônio imaterial; 

II. Preservação da identidade cultural dos bairros e áreas de interesse histórico e cultural; 

III. Incentivo à construção de cadastro e reconhecimento dos imóveis e sítios urbanos de valor 

histórico cultural; 

IV. Incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura de turismo nas áreas de interesse histórico e 

cultural; 

V. Fomento ao setor da economia voltado ao turismo e cultura; 

VI. Realização de planos específicos de consolidação territorial nos casos das comunidades 

tradicionais do município. 

Art 191º. A Zona Especial de Interesse Histórico Cultural das Vilas tem por finalidade a preservação e 

valorização dos bens de valor histórico, arquitetônico e cultural, podendo ser elemento construído, 

edificações ou sítios urbanos e espaços públicos e estruturas que dão suporte ao patrimônio imaterial, 

sendo composta por elementos tombados por legislação municipal, estadual ou federal, ou ainda passíveis 

de tombamento. 

Art 192º. São diretrizes da Zona Especial de Interesse Histórico Cultural: 

I. Promoção da preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio cultural material do 

Município e registro, valorização e difusão do patrimônio imaterial; 

II. Preservação da identidade cultural das vilas e áreas de interesse histórico e cultural; 

III. Elaboração de estudo histórico-arqueológico para identificação dos imóveis, sítios e estruturas de 

valor histórico localizados nas vilas; 

IV. Incentivo à construção de cadastro e reconhecimento dos imóveis e sítios urbanos de valor 

histórico cultural; 

V. Fortalecimento do sentimento de pertencimento dos moradores dos distritos e valorizar a cultura 

local; 

VI. Fomento para setor da economia voltado ao turismo e cultura; 

VII. Realização de planos específicos de consolidação territorial nos casos das comunidades 

tradicionais do município. 
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SEÇÃO III 

ZONA ESPECIAL DE CONJUNTOS HABITACIONAIS (ZECHAB) 

Art 193º. A Zona Especial de Conjuntos Habitacionais (ZECHab) é composta por conjuntos habitacionais 

que ainda possuem as suas características originais conservadas, como a predominância de edificações 

térreas em lotes com recuos e áreas verde, espaços públicos arborizados e com equipamentos públicos 

de porte adequado para a ocupação, traçado viário funcional e que, portanto, apresentam uma qualidade 

urbanística importante para a cidade.  

Parágrafo único - Os conjuntos habitacionais da ZECHab abrangem a Vila Serrana, Urbis I, II, III, IV, V e 

VI, Parque Candeias, BNH, Morada do Bem Querer, Inocoop I e Inocoop II. 

Art 194º. São diretrizes da Zona Especial de Conjuntos Habitacionais (ZECHab): 

I. As características originais do conjunto habitacional devem ser preservadas nas intervenções 

futuras; 

II. Promoção da manutenção da horizontalidade; 

III. Definição da taxa de permeabilidade semelhante à ocupação original; 

IV. Preservação dos espaços públicos existentes. 

CAPÍTULO XII 

CENTRALIDADES 

Art 195º. Além do Centro Tradicional, do Centro Expandido e do Subcentro Bairro Brasil que constituem 

zonas urbanas classificadas e com diretrizes definidas, são centralidades identificadas no anexo Mapa 29: 

I. os Corredores de Usos Diversificados; 

II. o Campus Universitário. 

SEÇÃO I 

CORREDORES DE USOS DIVERSIFICADOS 

Art 196º. Os Corredores de Usos Diversificados se caracterizam como vias de uso misto, com variações 

das proporções entre uso comercial, de serviço, industrial de médio e baixo risco, institucional e residencial, 

sendo que a hierarquia entre os corredores pode variar de via local a via arterial, sendo: 

I. Corredor 01 – Corredor de apoio a zonas de uso predominantemente residencial. Permitido uso 

residencial unifamiliar e multifamiliar, comércio, serviço e institucional, contanto que seja de baixo impacto 

socioambiental. Deve-se realizar estudo específico para identificar as vias que se enquadram nesta 

categoria e posteriormente indicadas em legislação específica. Possui CAMiN: 0,3/ CAB: 1,0/ CAM: 

Coeficiente adotado na zona onde se localiza o corredor;  

II. Corredor 02 – Corredor de apoio a zonas de uso misto, intensificando o uso de comércio, serviço 

e institucional, contanto que seja de médio impacto socioambiental, permitindo atividades de ruído noturno. 

Deve-se realizar estudo específico para identificar as vias que se enquadram nesta categoria e 
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posteriormente indicadas em legislação específica. Utilização de fachada ativa. Possui CAMiN: 0,3/ CAB: 

1,0/ CAM: 2,5; 

III. Corredor 03 – Corredores localizados em vias de maior porte e hierarquia, e nos trechos urbanos 

das rodovias que cortam a sede. Permitido o uso de comércio, serviço e institucional de grande porte, 

contanto que seja de médio impacto socioambiental, permitindo atividades de ruído noturno. É permitido 

usos industriais de baixo risco. Utilização de fachada ativa. Possui CAMiN: 0,4/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0;  

IV. Corredor 04 – Corredores com predominância de uso industrial de médio impacto socioambiental 

ou de serviços voltado a logística. Possui CAMiN: 0,2/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0; 

V. Corredor 05 – Corredores localizados nas zonas do entorno do centro tradicional e do centro 

expandido. Permitido uso misto para comércio, serviço e institucional de baixo impacto, de maneira a 

proteger as áreas de valor ambiental e histórico-cultural. Possui CAMiN: 0,4/ CAB: 1,0/ CAM: 3,0; 

VI. Corredor Especial – Corredores que objetivam viabilizar o acesso ao aeroporto Glauber Rocha 

com segurança e fluidez do tráfego, protegendo as áreas de valor ambiental e histórico-cultural, 

assegurando qualidade paisagística e se configurando de forma a proporcionar acessibilidade universal. 

São novas vias a serem implantadas dando apoio a zonas predominantemente residenciais e ao 

equipamento do aeroporto. Delimitação recuada da frente do lote garantindo largura mínima de 2,50m 

para a calçada e, após esta, 3,0m livres para área verde. Na frente do lote muro fechado com no máximo 

h=1,0m podendo ser completado com elemento vazado. Possui CAMiN: 0,3 CAB: 1,0/ CAM: 2,5.  

Parágrafo Único. Os Corredores de Usos Diversificados 03, 04, 05 e Corredor Especial serão 

caracterizados pelas seguintes vias (Mapa 29): 

I. Corredores de Usos Diversificados 03: 

a) Corredor de Usos Diversificados da Av. Presidente Dutra (trecho dentro do anel viário); 

b) Corredor de Usos Diversificados da Av. Brumado (trecho dentro do anel viário); 

c) Corredor de Usos Diversificados da Av. Juracy Magalhães (trecho dentro do anel viário); 

d) Corredor de Usos Diversificados da Av. Luis Eduardo Magalhães; 

e) Corredor de Usos Diversificados da Av. Bartolomeu de Gusmão; e 

f) Corredor de Usos Diversificados da Av. Presidente Vargas (trecho compreendido dentro do anel viário 

e fora da macrozona centralidade). 

II. Corredores de Usos Diversificados 04: 

a) Corredor de Usos Diversificados da BR-116 (trechos fora do anel viário até o limite do perímetro urbano 

ao norte e ao sul);  

b) Corredor de Usos Diversificados da BA-262/BR407 (fora do anel viário até o limite do perímetro urbano); 

c) Corredor de Usos Diversificados da BR-415 (continuidade da Av. Juracy Magalhães, fora do anel viário 

até o limite do perímetro urbano). 

III. Corredores de Usos Diversificados 05: 

a) Corredor de Usos Diversificados da Av. Presidente Vargas (trecho dentro Macrozona Centralidade); 

b) Corredor de Usos Diversificados da Av. Otávio Santos; 

c) Corredor de Usos Diversificados da Rua Waldemar Sá Porto; 

d) Corredor de Usos Diversificados da Rua Siqueira Campos (trecho dentro Macrozona Centralidade); 
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e) Corredor de Usos Diversificados da Av. Vivaldo Mendes; 

f) Corredor de Usos Diversificados da Rua 10 de Novembro (trecho dentro Macrozona Centralidade); 

g) Corredor de Usos Diversificados da Av. Crescêncio Silveira; 

h) Corredor de Usos Diversificados da Av. Lauro de Freitas; 

i) Corredor de Usos Diversificados da Av. Régis Pacheco; 

j) Corredor de Usos Diversificados da Av. Alagoas (trecho dentro Macrozona Centralidade); 

k) Corredor de Usos Diversificados da Av. Maceió (trecho dentro Macrozona Centralidade); 

l) Corredor de Usos Diversificados da Av. Fernando Spínola.   

IV. Corredores Especial: 

a) Via de acesso ao aeroporto Glauber Rocha pelos Campinhos/ZLA; 

b) Via de acesso ao aeroporto Glauber Rocha pelos Campinhos; 

c) Via de acesso ao aeroporto Glauber Rocha pelo Espírito Santo; 

d) Via de acesso ao aeroporto Glauber Rocha pela BA-262. 

SEÇÃO II 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

Art 197º. Os Campi universitários são centralidades importantes na sede, caracterizam-se por ser a região 

da cidade que mais recebe viagens de transporte coletivo, e possuem as seguintes diretrizes: 

I. Integração do Campus à cidade de Vitória da Conquista; 

II. Controle da ocupação do entorno do campus de maneira a não prejudicar a realização das 

atividades; 

III. Promoção da manutenção da qualidade do espaço universitário evitando aumento da densidade 

e redução das áreas verdes abertas; 

IV. Promoção da preservação ambiental do território do campus; 

V. Elaboração do Plano Diretor do Campus. 

CAPÍTULO XIII 

DISTRITOS MUNICIPAIS 

SEÇÃO I 

DIRETRIZES GERAIS 

Art 198º. São diretrizes gerais dos distritos do município de Vitória da Conquista (Bate Pé, Cabeceira da 

Jiboia, Cercadinho, Dantilândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São 

Sebastião e Veredinha): 

I. Fiscalização e preservação de áreas de valor ambiental, a fim de evitar degradação, supressão de 

vegetação nativa e assoreamento de corpos hídricos; 
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II. Fiscalização e regulamentação da silvicultura de eucalipto e outras práticas de cultivos com o 

intuito de evitar a degradação ambiental e do solo; 

III. Incentivo à produção agrícola, agropastoril, agricultura familiar, e de base agroecológica 

fortalecendo cultivos e práticas características de cada região; 

IV. Investimento em infraestrutura viária com pavimentação, implementação e adequação de faixas 

de rolamento, passeios e ciclovias de acordo com as normas de acessibilidade vigentes; 

V. Investimento em novos equipamentos urbanos e melhorias dos espaços públicos e de áreas de 

lazer; 

VI. Investimento na ampliação e qualificação de infraestrutura no que diz respeito a abastecimento de 

água, disposição de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto, energia elétrica e telecomunicações; 

VII. Aumento da oferta de linhas e horários de transporte coletivo entre os distritos do município; 

VIII. Qualificação das vias de acesso às vilas com pavimentação e sinalização vertical e horizontal. 

SEÇÃO II 

DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Art 199º. São diretrizes específicas para o distrito de Bate Pé (Mapa 30): 

I. Definição de núcleo central dentro dos limites da sede como área de interesse histórico e cultural, 

preservando tipologias urbanísticas e arquitetônicas mais antigas; 

II. Criação de alternativas geradoras de emprego e oferta de trabalho afim de evitar a evasão 

demográfica continuada; 

III.  Incentivo ao comércio e mercado local, mantendo ativa a tradição de feira; 

IV. Manutenção e recuperação de áreas verdes contribuindo para a qualidade ambiental e 

paisagística, além de auxiliar na redução térmica, combatendo o clima árido característico da localidade; 

V. Manutenção e recuperação de áreas verdes e matas ciliares no entorno da lagoa de Bate Pé, 

evitando processos erosivos e de assoreamento deste corpo hídrico além de contribuir para a qualidade 

ambiental e paisagística; 

VI. Elaboração de estudo para transformar o entorno da lagoa de Bate Pé em espaço público para 

maior desfrute da população. 

Art 200º. São diretrizes específicas para o distrito de Cabeceira da Jiboia (Mapa 32): 

I. Estruturação do entorno do campo de futebol definindo uma área central para a vila; 

II. Criação de espaço público complementar às atividades da escola e do posto de saúde; 

III. Intervenções no espaço público e áreas verdes de maneira a agregar qualidade paisagística ao 

espaço. 

Art 201º. São diretrizes específicas para o distrito de Cercadinho (Mapa 34): 

I. Criação de alternativas geradoras de emprego e ofertas de trabalho afim de evitar a evasão 

demográfica continuada; 

II. Definição de núcleo central dentro dos limites da sede como área de interesse histórico e cultural, 

preservando tipologias urbanísticas e arquitetônicas mais antigas; 
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III. Ampliação e qualificação do abastecimento de água com o intuito de evitar crises em períodos de 

seca intensa; 

IV. Incentivo a manutenção e recuperação de áreas verdes contribuindo para a qualidade ambiental 

e paisagística, além de auxiliar na redução térmica, combatendo o clima árido característico da localidade; 

V. Estruturação do entorno do campo de futebol; 

VI. Controle e planejamento das áreas de expansão, mantendo as características semelhantes de uso 

e ocupação da vila e garantindo acessibilidade universal e arborização urbana. 

Art 202º. São diretrizes específicas para o distrito de Dantilândia (Mapa 36): 

I. Manutenção e qualificação das vias periféricas sem pavimentação em estado crítico de 

degradação, de maneira a oferecer maior segurança, melhores condições de mobilidade e acessibilidade 

para pedestres e veículos; 

II. Definição de núcleo central dentro dos limites da sede como área de interesse histórico e cultural, 

preservando tipologias urbanísticas e arquitetônicas mais antigas; 

III. Estruturação dos espaços públicos da vila, como a praça e o campo de futebol, de maneira a 

incentivar e dar suporte às tradições culturais. 

Art 203º. São diretrizes específicas para o distrito de Iguá (Mapa 38): 

I. Definição de núcleo central dentro dos limites da sede como área de interesse histórico e cultural, 

preservando tipologias urbanísticas e arquitetônicas mais antigas; 

II. Realização de estudos de impacto de vizinhança, tanto na sede como no povoado de Lagoa do 

Boi, com a implementação de qualquer grande empreendimento, no intuito de evitar a descaracterização 

do padrão de vida da região;  

III. Fiscalização e controle da abertura de loteamentos dentro e fora dos limites das vilas com o intuito 

de evitar a descaracterização da estrutura urbana local, inibir o processo de exploração imobiliária e 

expansão acelerada do núcleo urbano; 

IV. Não incentivar processos de expansão urbana nas proximidades do povoado de Lagoa do Boi afim 

de evitar descaracterização da estrutura urbana local; 

V. Manutenção e recuperação de áreas verdes e matas ciliares no entorno do barramento do riacho 

dos Quatis (lagoa do Cearense), evitando processos erosivos e de assoreamento dos rios além de 

contribuir para a qualidade ambiental e paisagística; 

VI.  Fiscalização e manutenção do barramento do riacho dos Quatis (lagoa do Cearense), com o 

intuito de evitar continuado despejos de efluentes domésticos e recuperação da potencialidade de uso das 

suas águas. 

Art 204º. São diretrizes específicas para o distrito de Inhobim (Mapa 40): 

I. Investimento em pavimentação viária com implementação e adequação de passeios e ciclovias de 

acordo com as normas de acessibilidade vigentes; 

II. Ordenamento do uso e ocupação do solo de comércio e serviços de modo a não obstruir espaços 

de uso público; 

III. Estruturação dos espaços públicos da vila, como a praça e o campo de futebol, de maneira a 

incentivar e dar suporte às tradições culturais. 
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Art 205º. São diretrizes específicas para o distrito de José Gonçalves (Mapa 42): 

I. Definição de núcleo central dentro dos limites da sede como área de interesse histórico e cultural, 

preservando tipologias urbanísticas e arquitetônicas mais antigas; 

II. Controle e planejamento das áreas de expansão, mantendo as características semelhantes de uso 

e ocupação da vila e garantindo acessibilidade universal e arborização urbana; 

III. Investimento em novos equipamentos e melhorias dos espaços públicos e áreas de lazer, visando 

manter e incentivar os festejos e comemorações já existentes no local; 

IV. Criação de alternativas geradoras de emprego e ofertas de trabalho afim de evitar a evasão 

demográfica continuada; 

V. Manutenção e qualificação das vias periféricas sem pavimentação em estado crítico de 

degradação, de maneira a oferecer maior segurança, melhores condições de mobilidade e acessibilidade 

para pedestres e veículos. 

Art 206º. São diretrizes específicas para o distrito de Pradoso (Mapa 44): 

I. Realização de estudos de impacto de vizinhança com a implementação de uma das vias de acesso 

ao Distrito Aeroportuário, no intuito de evitar a descaracterização do padrão de vida da região; 

II. Estruturação e implementação de espaços públicos na vila, como praça e campo de futebol, de 

maneira a incentivar e dar suporte às tradições culturais. 

Art 207º. São diretrizes específicas para o distrito de São João da Vitoria (Mapa 46): 

I. Realização de estudo de cota de inundação em corpo hídrico e afluentes que cortam a vila a fim 

de orientar a ocupação do solo com segurança; 

II. Desenvolvimento de estudo para implementação de parque linear no entorno do corpo hídrico para 

evitar a ocupação de suas margens e servir de suporte para a vida urbana; 

III. Manutenção e qualificação das vias periféricas sem pavimentação em estado crítico de 

degradação, de maneira a oferecer maior segurança, melhores condições de mobilidade e acessibilidade 

para pedestres e veículos. 

Art 208º. São diretrizes específicas para o distrito de São Sebastião (Mapa 48): 

I. Controle e planejamento das áreas de expansão, mantendo as características semelhantes de uso 

e ocupação da vila e garantindo acessibilidade universal e arborização urbana; 

II. Incentivo a indústrias de pequeno e médio porte, atendendo à produção local de mandioca e 

derivados; 

III. Manutenção e qualificação das vias periféricas sem pavimentação em estado crítico de 

degradação, de maneira a oferecer maior segurança, melhores condições de mobilidade e acessibilidade 

para pedestres e veículos; 

IV. Estruturação e implementação de espaços públicos na vila, como praça e campo de futebol, de 

maneira a incentivar e dar suporte às tradições culturais; 

V. Realização de estudo de cota de inundação em corpo hídrico e afluentes que cortam a vila a fim 

de orientar a ocupação do solo com segurança; 

VI. Desenvolvimento de estudo para implementação de parque linear no entorno do corpo hídrico para 

evitar a ocupação de suas margens e servir de suporte para a vida urbana; 
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VII. Definição de áreas de interesse histórico e cultural, preservando tipologias urbanísticas e 

arquitetônicas mais antigas. 

Art 209º. São diretrizes específicas para o distrito de Veredinha (Mapa 50): 

I. Implementação de travessia segura para acesso aos dois lados da via, que é cortada pela BR-

116; 

II. Estruturação e implementação de espaços públicos na vila, como praça e campo de futebol, de 

maneira a incentivar e dar suporte às tradições culturais; 

III. Incentivo de ocupação das áreas próximas à BR-116 com uso comercial e de serviços, 

contribuindo para a renda local; 

IV. Manutenção e qualificação das vias periféricas sem pavimentação em estado crítico de 

degradação, de maneira a oferecer maior segurança, melhores condições de mobilidade e acessibilidade 

para pedestres e veículos. 

SEÇÃO III 

ZONEAMENTO URBANO DOS DISTRITOS 

Art 210º. A Zona Centro de Vila (ZCV), se configura pelas áreas localizadas no centro das vilas que 

centraliza os principais equipamentos e serviços e caracteriza o distrito, possuindo as seguintes diretrizes: 

I. Preservação e requalificação dos núcleos centrais, com implantação de equipamentos urbanos 

suficientes para garantir manutenção e estrutura para o distrito (posto de saúde, escola, banco, 

subprefeitura) e, quando existente, proteção das edificações e sítios de valor histórico-cultural; 

II. Implantação e requalificação de espaços públicos abertos e áreas verdes; 

III. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização, inclusive ao longo das calçadas 

melhorando o conforto ambiental para o pedestre e ciclista; 

IV. Ampliação e requalificação da infraestrutura existente de abastecimento de água, coleta de 

resíduos, esgotamento sanitário e telecomunicações; 

V. Investimento em mobilidade, com requalificação das vias, pavimentação adequada, criação e 

requalificação de passeios e ciclovias seguindo as normas de acessibilidade vigentes; 

VI. Estímulo à ocupação de comércios e serviços de demanda diária; 

VII. Estímulo à ocupação de uso industrial de baixo impacto; 

VIII. Limite de gabarito de 6m de altura; 

IX. CAB: 1,0. 

Art 211º. A Zona de Ocupação Prioritária 4 (ZOP4), se caracteriza pelas áreas mais densamente ocupadas 

e infraestruturadas com caráter mais urbano, e possui as seguintes diretrizes: 

I. Controle para manutenção de média densidade com estímulo à ocupação residencial, permitindo 

usos de comércio e serviço de pequeno porte; 

II. Investimento na ampliação e qualificação da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação, energia elétrica, sistema viário e de áreas verdes;  
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III. Requalificação das vias existentes e criação de novas, quando necessário, garantindo 

pavimentação adequada, criação e requalificação de passeios e ciclovias seguindo as normas de 

acessibilidade vigentes; 

IV. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização, inclusive ao longo das calçadas 

melhorando o conforto ambiental para o pedestre e ciclista; 

V. Limite de gabarito de 2 (dois) pavimentos; 

VI. CAB: 1,0. 

Art 212º. A Zona de Ocupação Prioritária 5 (ZOP5), se caracteriza pelas áreas mais densamente ocupadas 

e infraestruturadas com caráter mais urbano, e possui as seguintes diretrizes: 

I. Controle para manutenção de média densidade com estímulo à ocupação residencial, permitindo 

usos de comércio e serviço de médio porte; 

II. Investimento na ampliação e qualificação da infraestrutura de saneamento básico, 

telecomunicação, energia elétrica, sistema viário e de áreas verdes;  

III. Requalificação das vias existentes e criação de novas, quando necessário, garantindo 

pavimentação adequada, criação e requalificação de passeios e ciclovias seguindo as normas de 

acessibilidade vigentes; 

IV. Incentivo à implantação de áreas verdes com arborização, inclusive ao longo das calçadas 

melhorando o conforto ambiental para o pedestre e ciclista; 

V. Limite de gabarito de 4 (quatro) pavimentos; 

VI. CAB: 1,0/ CAM: 2,0. 

Art 213º. A Zona de Ocupação Condicionada 4 (ZOC4), configura-se pelas zonas de ocupação menos 

adensada com infraestrutura urbana precária ou inexistente, e possui as seguintes diretrizes: 

I. Área em maior parte pouco densa, considerando terras com parcelamento ou não, a ser adensada 

em um segundo momento; 

II. Preservação e conservação ambiental (corpos d’água e vegetação nativa); 

III. Controle da densidade com estímulo à ocupação residencial do tipo de sítios e chácaras com lotes 

mínimos de 500m² (quinhentos metros quadrados); 

IV. Investimento na ampliação e qualificação da infraestrutura adequada de saneamento básico, 

telecomunicação, energia elétrica, sistema viário e de áreas verdes; 

V. CAB: 0,4. 

Art 214º. A Zona de Ocupação Contida 4 (ZOCt4), se configura como as zonas representativas das vilas 

próximas ao Distrito Aeroportuário (Iguá e Pradoso), e se caracteriza pela baixa densidade e 

características rurais, possuindo as seguintes diretrizes: 

I. Controle de densidade com estímulo à ocupação residencial, permitindo usos de comércio e 

serviço de pequeno porte; 

II. Lote mínimo de 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) para novos parcelamentos; 

III. Otimização e qualificação da infraestrutura existente com implementação nas áreas deficitárias; 

IV. Organização do trânsito e transporte coletivo juntamente com a requalificação e implementação 

de novas vias; 
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V. Implementação de ciclovias, ciclofaixas e passeios para pedestres seguindo as normas de 

acessibilidade vigente; 

VI. Requalificação e implementação de espaços públicos e de lazer como praças, parques e campos 

de futebol; 

VII. Observação das normas ambientais referentes às áreas de preservação permanente nas margens 

das lagoas e rios, assim como de áreas alagáveis; 

VIII. CAB: 1/ CAM: 1,5. 

Art 215º. A Zona Periurbana 8 (ZP8), são áreas mais afastadas dos núcleos urbanos das vilas e 

apresentam características mais rurais de sítios e chácaras, com incentivo a atividades de cultivos, 

possuindo as seguintes diretrizes: 

I. Incentivo à produção agrícola, agropastoril, agricultura familiar, e de base agroecológica; 

II. Previsão de loteamento apenas para implantação de lotes-chácaras de no mínimo 3.000m² (três 

mil metros quadrados); 

III. Preservação e conservação ambiental (corpos d’água e vegetação nativa); 

IV. Controle e fiscalização dos parcelamentos irregulares em áreas rurais; 

V. Investimento em infraestrutura de saneamento adequada para região de características rurais; 

VI. Preservação das características culturais dos assentamentos rurais ainda existentes com 

comunidades tradicionais, quilombolas e outras. 

VII. CAB: 0,3 

CAPÍTULO XIV 

GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE E CONTROLE SOCIAL 

Art 216º. Fica instituído o Sistema Municipal de Planejamento Urbano Integrado, com os objetivos de:  

I. Definir, articular e orientar as ações estratégicas do governo, no tocante à problemática urbana; 

II. Identificar as necessidades prioritárias de intervenção urbanística do Município;  

III. Fornecer os subsídios necessários para a definição de diretrizes gerais da política de 

desenvolvimento municipal; 

IV. Estabelecer os meios de operacionalização do Plano Diretor Urbano e de sua atualização, bem 

como dos demais planos setoriais; 

V. Fornecer subsídios para a elaboração de programas e projetos executivos; 

VI. Propiciar a ampla participação da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais na 

elaboração de propostas de intervenção urbana.  

Art 217º. O Sistema Municipal de Planejamento a ser instituído no prazo máximo de dois anos, será 

composto pelas seguintes instâncias operacionalizadoras: 

I. Coordenação de Gestão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 

II. Sistema Municipal de Informações, Monitoramento e Avaliação; 

III. Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano; 

IV. Câmara Técnica Urbanística; 
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V. Conferência da Cidade.  

Parágrafo Único: A Câmara Técnica Urbanística é órgão consultivo, vinculada ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, órgão deliberativo, e será composta por representantes dos diversos setores da 

sociedade civil. 

Art 218º. A Coordenação de Gestão do Plano Diretor Urbano, instância de coordenação do Poder 

Executivo, a ser instituída no prazo máximo de dois anos, será composta pelos seguintes Órgãos: 

I. Secretaria Municipal de Governo;  

II. Gabinete Civil; 

III. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana; 

IV. Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; 

V. Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

VI. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;  

VII. Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

VIII. Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

IX. Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária; 

X. Secretaria Municipal de Administração. 

Parágrafo único. Cada Secretaria deverá possuir preferencialmente dois representantes, sendo que no 

mínimo um deverá ser funcionário efetivo com qualificação técnica relacionada à área de atuação para 

acompanhamento do PDDU.  

Art 219º. Competem à Coordenação de Gestão do Plano Diretor Urbano as seguintes atribuições:  

I. À Secretaria Municipal de Governo, manter a população informada acerca da existência e 

utilização do Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação; 

II. Ao Gabinete Civil, acompanhar e garantir a transparência das informações e permanência do 

Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação; 

III. À Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, sistematizar as informações, do Sistema de 

Informações, Monitoramento e Avaliação e coordenar as diversas atividades relacionadas ao planejamento 

urbano do Município, através da implementação do Plano Diretor Urbano e de sua atualização, que deve 

ocorrer, no máximo, a cada dez anos; 

IV. À Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, enviar através do Sistema de Informações, 

Monitoramento e Avaliação, informações e dados referentes à infraestrutura da mobilidade urbana; 

V. À Secretaria Municipal de Serviços Públicos, enviar através do Sistema de Informações, 

Monitoramento e Avaliação, informações e dados referentes aos serviços públicos municipais; 

VI. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, manter o Programa Municipal de Habitação 

Popular e enviar através do Sistema de Informações, Monitoramento e Avaliação, informações e dados 

referentes à habitação de interesse social; 

VII. À Secretaria Municipal do Meio Ambiente, enviar através do Sistema de Informações, 

Monitoramento e Avaliação, informações e dados referentes ao sistema ambiental municipal; 
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VIII. À Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, enviar através do Sistema de 

Informações, Monitoramento e Avaliação, informações e dados referentes à agricultura; 

IX. À Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, enviar através do Sistema de 

Informações, Monitoramento e Avaliação, informações e dados orçamentários e referentes à aplicação de 

instrumentos indutores da função social da propriedade; 

X. À Secretaria Municipal de Administração, sistematizar as informações, do Sistema de Informações, 

Monitoramento. 

Art 220º. Fica criado o Sistema Municipal de Informações, Monitoramento e Avaliação da Cidade, onde 

serão consolidadas as informações básicas para o planejamento municipal.  

Parágrafo único. O Sistema Municipal de Informações terá versão de plataforma online, de acesso público 

irrestrito, e será vinculado à Secretaria de Infraestrutura Urbana. 

Art 221º. Caberá ao Sistema Municipal de Informações a produção, coleta, sistematização e divulgação 

das informações de interesse para o planejamento municipal e urbano, incluindo indicadores e a guarda 

de bases documentais e cartográficas. 

Art 222º. Além das secretarias que compõem a Coordenação de Gestão do PDDU, enviarão informações 

ao Sistema Municipal de Informações a Empresa Municipal de Urbanização – EMURC, a Câmara 

Municipal, os Conselhos e as Entidades da Sociedade Civil, por meio da Secretaria de Governo, e a 

Agência Reguladora Municipal, no caso da sua instituição. 

Parágrafo único. O acervo do Sistema Municipal de Informações compreenderá:  

I. Mapeamento de investimentos, projetos e programas públicos das diversas secretarias, órgãos 

descentralizados e concessionárias previstos nos respectivos orçamentos, bem como de seu efetivo 

dispêndio por etapas de realização; 

II. Cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e empreendimentos públicos 

e privados com sua localização geográfica e em seus estágios de aprovação, execução e sua conclusão; 

III. Mapeamento e caracterização de remoções e fluxo de moradores removidos previstos, em curso 

e sua evolução temporal; 

IV. Mapeamento do uso e ocupação da terra, de seus usos predominantes, e da distribuição espacial 

dos parâmetros urbanísticos como coeficientes de aproveitamento aprovados; 

V. Séries históricas de dados socioeconômicos que subsidiem a elaboração de Planos Regionais e 

de Desenvolvimento de Bairro; 

VI. Os Termos de Compromisso Ambiental, Termos de Ajustamento de Conduta e dos processos de 

licenciamento e fiscalização ambiental; 

VII. Quantidades de áreas gravadas em cada tipo de ZEIS e Reurb e dos empreendimentos 

executados e em processo de licenciamento; 

VIII. As informações sobre operações de serviços públicos, em especial, sobre o transporte público de 

passageiros, saúde, educação, segurança, habitação, cultura, esportes e lazer; 

IX. O cadastro Imobiliário Urbano; 

X. O cadastro das áreas ocupadas pelas atividades agropecuárias;  
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XI. A mapoteca e registro histórico-fotográfico do Município; 

XII. A Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as Leis do Orçamento Anual; 

XIII. As informações geoambientais do território municipal;  

XIV. A legislação urbana; 

XV. As fontes de poluição e degradação ambiental;  

XVI. As informações sobre a estrutura e o funcionamento da Administração Municipal;  

XVII. As informações socioeconômicas sobre o Município, em especial, sobre a demografia, emprego e 

renda; 

XVIII. O zoneamento fiscal imobiliário;  

XIX. As informações sobre o uso e a ocupação do solo; 

XX. Listagem dos imóveis cujos proprietários foram notificados em virtude do descumprimento da 

função social da propriedade; 

XXI. Mapeamento dos vazios urbanos; 

XXII. Documentos integrantes do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 

CAPÍTULO XV 

DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO 

Art 223º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.385/2006. 
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Quadro 1 - Glossário 

A 

Acessibilidade – condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, para o público em geral e, também, para pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Acessibilidade universal – garantia de oportunidade de acesso facilitado a todos os espaços físicos da 
cidade a qualquer pessoa humana. 

Ameaça – é o fator externo do risco, representado pela possibilidade de que ocorra um fenômeno ou um 
evento adverso que possa gerar dano às pessoas ou em seu entorno. 

Antropização – relativo às modificações provocadas pelo homem no meio ambiente. 

Área de Proteção Ambiental (APA) – categoria de área, integrante do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), geralmente extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para o desenvolvimento sustentável 
e o bem-estar das populações humanas, e que tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de Proteção aos Recursos Naturais (APRN) – são áreas destinadas à conservação de elementos 
naturais significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental urbano. 

Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP) – são áreas destinadas à conservação de elementos 
significativos do ponto de vista cultural, associados à memória, à pluralidade e diversidade de 
manifestações e formas de expressão das identidades da sociedade local, e para a imagem ambiental 
urbana. 

Áreas de Valor Urbano-Ambiental – são espaços do Município, públicos ou privados, dotados de 
atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista ambiental e/ou cultural, significativos para 
o equilíbrio e o conforto ambiental, para a conservação da memória local, das manifestações culturais e 
também para a sociabilidade no ambiente urbano. 

Áreas livres – áreas públicas ou privadas sem qualquer tipo de edificação ou utilização. 

Ascensor – equipamento tracionado por cabos, utilizados para o transporte de passageiros e/ou 
mercadorias, possibilitando o seu deslocamento no plano vertical ou inclinado, interligando locais de 
diferentes níveis topográficos, através de uma estrutura fixa. 

Audiência pública – instância de discussão onde os cidadãos exercem o direito de manifestarem suas 
opiniões sobre certos planos e projetos e onde a Administração Pública informa e esclarece dúvidas sobre 
estes mesmos projetos para população interessada que será atingida pela decisão administrativa. 

Autogestão – tipo de gestão em que os próprios beneficiários atuam no sentido de comandar diretamente 
os processos dos quais são alvos. 

B 

Bacia hidrográfica – unidade geográfica compreendida entre divisores de águas, que contém um conjunto 
de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. 

Bicicletário – estacionamento de bicicleta de média ou longa duração, com grande número de vagas, 
controle de acesso, com visibilidade e sinalização, com gestão pública ou privada, preferencialmente 
coberto, vigiados e dotado de equipamentos como bombas de ar comprimido, telefone público, e 
eventualmente sanitários. 

C 

Câmaras temáticas (do Conselho Municipal) – instâncias internas do órgão colegiado, das quais 
participam os conselheiros titulares, os suplentes, e eventualmente convidados, para discussão e decisão 
de questões relacionadas às áreas de sua atuação. 
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Capacitação – preparação previa de um determinado público para a execução qualificada de uma 
atividade, mediante transmissão dos conteúdos mínimos necessários. 

Centro Histórico – subespaço do Centro Municipal Tradicional ocupado pelo conjunto urbanístico-
arquitetônico, em razão do seu grande valor histórico-cultural. 

Certificado de Potencial Construtivo Adicional (CEPAC) – é um valor mobiliário de livre circulação no 
mercado, correspondente à contrapartida do direito adicional de construir e modificar uso no âmbito de 
uma Operação Urbana Consorciada. 

Coeficiente de aproveitamento – é a relação entre a área edificada, excluída a área não computável, e 
a área do lote, podendo ser: 

Coeficiente de aproveitamento básico (CAB) – que resulta do potencial construtivo gratuito inerente aos 
lotes e glebas urbanos; 

Coeficiente de aproveitamento máximo (CAM) – que define o limite máximo, acima do CAB, que poderá 
ser autorizado pelo Poder Público por meio da aplicação dos instrumentos da Política Urbana definidos no 
Plano Diretor; 

Coeficiente de aproveitamento mínimo (CAMín) – que estabelece o limite mínimo, abaixo do qual o 
imóvel poderá ser considerado subutilizado. 

Concessão de uso especial para fins de moradia – direito de uso em relação ao bem objeto da posse, 
concedido àquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco anos, ininterruptamente e 
sem oposição, até duzentos e cinquenta metros quadrados de imóvel público, situado em área urbana, 
utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

Conservação ambiental – é a prática por meio da qual se protege o meio ambiente, sem negar a 
possibilidade da sua utilização em função de um interesse humano. 

Conservação da natureza – o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa 
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de 
satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres 
vivos em geral. 

Consulta pública – é uma instância decisiva que poderá ocorrer na forma de Assembleias, onde a 
Administração Pública tomará decisões baseadas no conjunto de opiniões expressas pela população 
interessada. 

Conurbação – processo em que áreas urbanas pertencentes a municípios distintos se interligam, 
formando espaços urbanizados contínuos. 

D 

Dano – intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais decorrentes de um desastre ou 
acidente. 

Debate público – discussão de opiniões aberta à participação da população de modo geral. 

Déficit habitacional – corresponde à necessidade de construção de novas moradias para a solução de 
problemas sociais e específicos de habitação, contabilizados: a) os domicílios rústicos (entendidos como 
aqueles construídos com materiais inadequados, madeira, lona, etc.); b) os domicílios improvisados (que 
englobam todos os locais destinados a fins não residenciais que sirvam de moradia); c) as unidades 
habitacionais identificadas como coabitação (famílias conviventes secundárias que vivem junto à outra 
família em um mesmo domicílio, ou em cômodos cedidos ou alugados). 

Densidade construída – volume edificado em uma porção do território. 

Descentralização administrativa – processo mediante o qual se atribui competências anteriormente 
privativas de determinadas instâncias do Poder Executivo para órgãos e entidades a elas subordinadas. 

Direito de Preferência (ou de Preempção) – instituto que confere ao Poder Público Municipal preferência 
para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, respeitado seu valor de 
mercado, desde que haja manifestação previa, na forma da lei, a partir de indicações do Plano Diretor. 
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Direito de Superfície – instituto mediante o qual o proprietário de imóvel urbano concede a outrem o 
direito para utilizar o solo, subsolo ou espaço aéreo relativo ao terreno de sua propriedade, na forma 
estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação vigente. 

E 

Economias de aglomeração – vantagens, no processo produtivo, decorrentes da proximidade entre 
empresas do mesmo ramo ou de ramos correlatos. 

Educação especial – modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Empresa concessionária – ente de direito privado que executa atividade de interesse público mediante 
contrato de concessão firmado com a Administração. 

Equidade – respeito à igualdade de direito de cada um, que independe da lei positiva, mas de um 
sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções. 

Equipamentos comunitários – instalações públicas destinadas a atender às necessidades do modo de 
viva de uma determinada comunidade. 

Equipamentos culturais – edificações e espaços, públicos ou privados, destinados, ou frequentemente 
utilizados, para a realização de atividades relacionadas à cultura. 

Equipamentos sociais – instalações públicas ou privadas destinadas à prestação de serviços voltados 
ao atendimento das necessidades básicas da população em saúde, educação, cultura, esportes, lazer e 
recreação, abastecimento e segurança. 

Equipamentos urbanos – instalações públicas ou privadas destinadas ao apoio às necessidades da 
comunidade atendida localizada dentro de uma área urbana. 

Estacionamento – espaço público ou privado destinado à guarda ou permanência prolongada de veículos 
automotores. 

Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) – instrumentos da Política 
Nacional do Meio Ambiente exigidos para o licenciamento de determinadas atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente. 

Estudo de Impacto de Vizinhança / Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) – Estudo prévio e o 
respectivo relatório, do qual dependerão alguns empreendimentos e atividades, privados ou públicos, para 
obter as licenças ou autorizações do Executivo para construção, ampliação ou funcionamento em área 
urbana. 

F 

Fachada - Face externa da edificação. 

Fachada Ativa – É a fachada da edificação ocupada por uso não residencial, localizada no nível do 
logradouro público, com acesso direto e abertura para o logradouro, a fim de evitar a formação de planos 
fechados, sem permeabilidade visual na interface entre as construções e o logradouro, de modo a 
dinamizar o passeio público. 

Fruição Pública - Corresponde à área livre externa ou interna às edificações, localizada no pavimento 
térreo ou nos demais pavimentos de acesso direto ao logradouro público, com conexão em nível ao 
logradouro e demais espaços públicos sempre que o lote tiver frente para mais de um logradouro público, 
destinada à circulação de pessoas, não sendo exclusiva de moradores ou usuários. 

G 

Gabarito de altura das edificações – limite máximo, expresso em metros, estabelecido pela legislação 
urbanística para a altura das edificações de uma determinada área. 

H 

Habitação de Interesse Social (HIS) – é aquela destinada à população com renda familiar mensal de até 
6 (seis) salários mínimos, promovida pelo Poder Público ou com ele conveniada.  
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Hierarquização do sistema viário – enquadramento das vias que integram a rede viária municipal em 
categorias definidas a partir de critérios funcionais e geométricos, de forma hierarquizada. 

I 

Impacto ambiental – efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou conjunto de ações sobre o 
ambiente. 

Impacto de vizinhança – efeito, positivo ou negativo, resultante de uma ação ou conjunto de ações numa 
dada vizinhança. 

Inadequação habitacional – corresponde à quantidade de habitações existentes, porém carentes de 
regularização fundiária, ou seja, urbanística e jurídico-legal. 

Integração intermodal – processo de transferência entre percursos de uma mesma viagem, abrangendo 
integração de dois ou mais modos de deslocamento. 

Interdisciplinar – que estabelece relações, ou é comum, entre duas ou mais disciplinas ou ramos do 
conhecimento. 

Intergovernamental – realizado entre dois ou mais governos, ou dois ou mais governadores. 

Interinstitucional – realizado entre duas ou mais instituições. 

Intersetorial – realizado entre dois ou mais setores de atividade. 

L 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – instrumento legislativo que tem por objetivo orientar a 
elaboração do orçamento público, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício financeiro 
subsequente. 

Lei do Orçamento Anual (LOA) – instrumento legislativo que define a programação anual de gastos do 
Setor Público. 

M 

Macroárea – é a porção territorial na qual incidem os objetivos, diretrizes e estratégias de desenvolvimento 
urbano e socioeconômico estabelecida para o período de vigência do plano, sendo a base espacial para 
os objetivos e instrumentos da política urbana. 

Macrozona – é a unidade espacial de estruturação do território do Município definida de acordo com 
critérios pré-estabelecidos, que considera as características ambientais e geológicas relacionadas à 
aptidão para a urbanização. 

Macrozoneamento – instrumento que define a estruturação do território em face das condições do 
desenvolvimento socioeconômico e espacial do Município, consideradas a capacidade de suporte do 
ambiente e das redes de infraestrutura para o adensamento populacional e à atividade econômica, 
devendo orientar a Política de Desenvolvimento Urbano no sentido da consolidação ou reversão de 
tendências quanto ao uso e ocupação do solo. 

Manancial – local onde há descarga e concentração natural de água doce originada de lençóis 
subterrâneos e de águas superficiais. 

Manejo – todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos 
ecossistemas. 

Mitigação dos desastres e emergências – conjunto de ações destinadas a reduzir os efeitos gerados 
pela apresentação de um evento adverso. 

Mobilidade urbana – capacidade de locomoção de pessoas ou mercadorias no espaço da cidade, 
utilizando um ou mais modos de deslocamento em função de um ou mais motivos de viagem. 

Modicidade tarifária – fixação de tarifas acessíveis para o usuário de transporte e compatíveis com suas 
condições financeiras. 

Multidisciplinar – que contém, envolve ou distribui-se por várias disciplinas e pesquisas. 
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O 

Operação Urbana Consorciada – conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 
Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, 
com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental. 

Orçamento participativo – processo de tomada de decisão sobre investimentos consignados no 
orçamento público que envolve a participação da sociedade na sua formulação e acompanhamento. 

Outorga Onerosa do Direito de Construir – é o instrumento pelo qual o Poder Público Municipal, 
mediante pagamento de contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, poderá autorizar a 
utilização de coeficiente de aproveitamento acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico, CAB, até o 
limite correspondente ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo, CAM, estabelecido pelo Plano Diretor 
para a zona onde se localize o imóvel. 

P 

Parâmetro urbanístico – critério, geralmente definido mediante instrumento legislativo, para a 
organização e controle do uso e ocupação do solo em áreas urbanas. 

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

Parque urbano – é a área pública, dotada de atributos naturais parcialmente preservados, antropizados 
ou descaracterizados em relação às suas condições originais, parcial ou completamente urbanizada, 
destinada ao lazer ativo e contemplativo, à prática de esportes e atividades recreativas e culturais da 
população. 

Parque de bairro - área pública urbanizada, com porte igual ou superior a 20.000 m², dotada ou não de 
atributos naturais, destinada ao convívio social, ao lazer e também à prática de esportes. 

Patrimônio cultural imaterial – aquele constituído pelos saberes, vivências, formas de expressão, 
manifestações e práticas culturais, de natureza intangível, e os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
associados às práticas culturais de uma comunidade. 

Pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida – a que, temporária ou permanentemente, tem 
limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. 

Pista marginal (PM) – com função complementar à malha de vias expressas e arteriais, desenvolvendo-
se em pista de rolamento paralela a estas, possibilitando o acesso às propriedades lindeiras, bem como 
sua interligação com vias hierarquicamente inferiores e/ou contendo a infraestrutura viária de interconexão 
com outras vias da RVE – Rede Viária Estrutural. 

Plano de contingência – documento normativo que descreve em forma clara, concisa e completa os 
riscos, os atores e suas responsabilidades, em caso de eventos adversos. 

Plano Plurianual (PPA) – instrumento legislativo que define a programação quadrienal dos gastos do 
setor público, tendo por objetivo assegurar a continuidade do planejamento e execução orçamentários. 

Polo Gerador de Tráfego (PGT) – empreendimento ou atividade que pela sua capacidade de atração de 
viagens e seu nível de abrangência gera interferências no tráfego do entorno, demandando projetos de 
inserção urbana diferenciados para sua implantação. 

Preservação ambiental – conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção, no longo 
prazo, das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo 
a simplificação dos sistemas naturais. 

Prevenção dos riscos – compreende as ações destinadas a eliminar ou reduzir o risco, evitando a 
apresentação do evento ou impedindo os danos, por exemplo, ao evitar ou limitar a exposição do sujeito 
à ameaça. 

R 

Rede Viária Complementar (RVC) – malha viária composta pelas vias coletoras, e vias locais, com a 
função de ligação entre a rede viária estrutural e as demais vias do Município. 
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Rede Viária Estrutural (RVE) – malha viária composta pelas vias expressas e arteriais e suas eventuais 
vias marginais, que proporcionamos deslocamentos de médio e longo percurso, inter e intraurbanos. 

Referendo popular – é a consulta formulada à população para que delibere sobre matéria de acentuada 
relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa, convocado com posterioridade a ato 
legislativo ou administrativo, cumprindo à população a respectiva ratificação ou rejeição. 

Regeneração urbana – processo pelo qual áreas deterioradas ou subutilizadas dotadas de infraestrutura 
são afetadas por intervenções nos espaços privados e públicos, visando à transformação urbanística com 
qualidade ambiental, considerando os aspectos sociais inerentes. 

Regularização fundiária – ação ou conjunto de ações visando à regularização urbanística e jurídico-legal 
de um terreno ou assentamento. 

Requalificação urbana – ação ou conjunto de ações visando conduzir um determinado espaço a um novo 
padrão de qualidade urbana. 

Retrofit – é o processo de requalificação e revitalização de antigos edifícios, aumentando sua vida útil, 
usando tecnologias avançadas em sistemas prediais e materiais modernos, observando as restrições 
urbanísticas e edilícias, em especial, as referentes à preservação do patrimônio histórico e arquitetônico. 

Reurbanização – processo pelo qual, áreas já urbanizadas, porém com problemas de infraestrutura, 
passam por uma recomposição da sua condição de suporte urbano para atividades da população. 

Risco – é a probabilidade de que se produzam consequências prejudiciais, eventuais perdas de vidas, 
feridos, destruição de propriedades e meios de vida, transtornos da atividade econômica ou danos ao meio 
ambiente, como resultado da interação entre as ameaças de um evento adverso que pode ser natural ou 
provocado pelo homem (atividades humanas) e as condições de vulnerabilidade. 

S  

Saneamento básico – compreende o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem/manejo 
de águas pluviais, e a limpeza urbana/manejo de resíduos sólidos. 

Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) – compreendendo as áreas do Município 
que contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana e para as quais o Município 
estabelecerá planos e programas de gestão, ordenamento e controle, visando à proteção ambiental e 
cultural, de modo a garantir a perenidade dos recursos e atributos. 

Sistema Viário Complementar – aquele composto pelas vias coletoras I e II, e vias locais, com a função 
a ligação entre o sistema viário estrutural e as demais vias do Município. 

Sistema Viário Estrutural – aquele composto pelas vias expressas e arteriais I e II, e vias marginais, que 
proporcionam os deslocamentos de médio e longo percurso, inter e intraurbanos. 

Subprefeitura – é a divisão territorial instituída por lei, com a finalidade de promover nas respectivas áreas 
de competência, em articulação com as secretarias e entidade da administração municipal, a execução 
dos serviços públicos, inclusive a fiscalização, a manutenção urbana e o atendimento ao cidadão, devendo 
contar com sistema interligado de informações sobre os serviços prestados pelos diferentes órgãos 
municipais, facilitando o atendimento e o acesso regionalizado dos serviços municipais prestados à 
população. 

Subsistema auxiliar local – aquele que tem a função de auxiliar ou substituir o deslocamento a pé, 
destinado ao acesso a regiões de topografia acidentada e/ou aos demais meios de transporte motorizados, 
facilitando a acessibilidade aos diversos modais de transporte atuantes no meio urbano. 

Subsistema complementar – aquele que opera em roteiros não atendidos pelos Subsistemas Estrutural 
e Convencional, com a função de complementá-lo. 

Subsistema convencional – que corresponde à rede de serviço regular do transporte coletivo de 
passageiros sobre pneus, de baixa capacidade, sendo composto por linhas integradas (troncais ou 
alimentadoras) e convencionais. 

Subsistema estrutural – que corresponde à rede de serviço regular do transporte coletivo de passageiros 
de alta ou média capacidade, composto pelas linhas de metrô, VLT (Veículos Leves sobre Trilhos) e BRT 
(Bus Rapid Transit). 
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T 

Terminal – equipamentos de conexão intra e intermodal destinados ao embarque e desembarque de 
passageiros e/ou cargas, localizados em extremidades dos roteiros de transportes. 

Terminal de transbordo – equipamentos destinados ao embarque e desembarque de passageiros e/ou 
cargas, onde se interceptam os roteiros de transporte com o objetivo de permitir a transferência de 
passageiros e/ou cargas de um trajeto para outro. 

Transferência do Direito de Construir (TRANSCON) – é o instrumento pelo qual o Poder Público 
Municipal pode permitir ao proprietário de imóvel urbano, privado ou público, exercer em outro local, ou 
alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação 
urbanística dele decorrente. 

Transporte de alta capacidade – modalidade de transporte de passageiros, que opera em vias 
segregadas e exclusivas, alimentados  por estações de integração intermodal, atendendo a demandas 
acima de 20 (vinte) mil passageiros/hora/sentido.  

Transporte de baixa capacidade – modalidade de transporte de passageiros, complementar aos 
subsistemas de alta e média capacidade, que opera garantindo a microacessibilidade local do sistema de 
transporte, circulando em tráfego misto, atendendo a demandas de até 12.000 (doze mil) 
passageiros/hora/sentido. 

Transporte de média capacidade – modalidade de transporte de passageiros, que opera em vias 
segregadas ou faixas de tráfego exclusivas para circulação de seus veículos, atendendo a demandas entre 
10.000(dez mil) e30.000(trinta mil) passageiros/hora/sentido. 

Transporte interativo complementar – modalidade de transporte de passageiros destinada a atender 
serviços específicos e pré-regulamentados pelo órgão concedente, com uma única base operacional, 
tendo itinerários e horários livres. 

U 

Unidade de Conservação Ambiental – espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC), criado pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Universalidade de atendimento – garantia de acesso a um determinado bem ou serviço para todos os 
indivíduos e grupos sociais. 

Uso direto dos recursos naturais – aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 
naturais. 

Uso indireto dos recursos naturais– aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais. 

Uso sustentável – exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de 
forma socialmente justa e economicamente viável (Lei nº 9.985/00, art. 2º, XI). 

V 

Via arterial I (VA-I) – com a função principal de interligar as diversas regiões do Município, promovendo 
ligações intraurbanas de média distância, articulando-se com as vias expressas e arteriais, e com outras 
vias de categoria inferior, contando, com faixas de tráfego segregadas para o transporte coletivo, que terão 
prioridade sobre qualquer outro uso projetado ou existente na área destinada à sua implantação. 

Via arterial II (VA-II) – com a mesma função da Via Arterial I, diferindo apenas pelas suas características 
geométricas, devido à menor capacidade de tráfego em relação à Via Arterial I, em razão da 
impossibilidade física de implantação de via marginal, e devendo contar, sempre que possível, com faixas 
exclusivas ou preferenciais para a circulação do transporte coletivo. 

Via coletora I (VC-I) – com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do trânsito local e de 
passagem, em percursos entre bairros lindeiros. 
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Via coletora II (VC-II) – com a função principal de coletar e distribuir os fluxos do trânsito local dos núcleos 
dos bairros. 

Via de pedestre e/ou de transporte não motorizado (VP) – incluindo as ciclovias e vias exclusivas para 
pedestres, onde não é permitida a circulação de veículos automotores, exceto em casos e/ou horários 
especiais, pré-autorizados pelo órgão de gestão do trânsito, para garantir os acessos locais. 

Via expressa (VE) ou via de trânsito rápido (VTR) – via destinada ao fluxo contínuo de veículos, com a 
função principal de promover a ligação entre o sistema rodoviário interurbano e o sistema viário urbano, 
constituindo-se no sistema de penetração urbana no Município e contemplando faixas de tráfego 
preferenciais para a circulação do transporte coletivo, que terão prioridade sobre qualquer outro uso 
projetado ou existente na área destinada à sua implantação. 

Via local (VL) – com utilização estritamente para o trânsito interno aos bairros, tendo a função de dar 
acesso às moradias, às atividades comerciais e de serviços, industriais, institucionais, a estacionamentos, 
parques e similares, que não tenham acesso direto pelas vias arteriais ou coletoras. 

Volumetria – conjunto de dimensões que determinam o volume de uma edificação ou de um grupo de 
edificações. 

Vulnerabilidade – fator interno do risco, que corresponde à suscetibilidade ou predisposição intrínseca de 
um elemento ou de um sistema de ser afetado gravemente. 

Z 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) – zonas destinadas à implementação de programas de 
regularização fundiária e urbanística, produção, manutenção ou qualificação de Habitação de Interesse 
Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP). 

Zoneamento - Instrumento de planejamento urbano utilizado para delimitar territórios com o objetivo de 
caracterizá-los, definir estratégias e diretrizes de desenvolvimento urbano e ambiental ou ainda incidir 
regras diferenciadas para parcelamento, uso e ocupação do solo. 
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Quadro 2 - Zoneamento – Coeficiente de aproveitamento 

 
 
 

 
 

Zoneamento Sede 

Zona CAMin CAB CAM 

ZCT 0,5 1 3 

ZCEx 0,5 1 3 

ZSub 0,5 1 2 

ZOP1 0,3 1 3 

ZOP2 0,3 1 2,5 

ZOP3 0,3 1 3 

ZOC1 0,2 1 1,5 

ZOC2 0,2 1 2 

ZOC3 0,2 1 1,5 

ZOCt1* 0,1 1 1,5 

ZOCt2* 0,1 0,8 1 

ZP1* 0,1 0,8 1 

ZP2* 0,1 1 1,5 

ZP3* 0,1 1 1,5 

ZI1* 0,2 1 3 

ZI2* 0,2 0,8 2 

ZPU 0,2 1 2 

    

Zoneamento PDAP 

Zona CAMin CAB CAM 

ZOCt3 NÃO TEM 1 1,5 

ZP4 NÃO TEM 0,5 1,0 

ZP5 NÃO TEM 0,3 NÃO TEM 

ZP6 NÃO TEM 0,5 1,0 

ZP7 NÃO TEM 1 1,5 

ZPt** - - - 

ZLA* 0,2 1 2 

ZI2* 0,2 0,8 2 

    

Zoneamento Vilas 

Zona CAMin CAB CAM 

ZCV NÃO TEM 1 NÃO TEM 

ZOP4 NÃO TEM 1 NÃO TEM 

ZOP5 NÃO TEM 1 2 

ZOC4 NÃO TEM 0,4 NÃO TEM 

ZOCt4 NÃO TEM 1 1,5 

ZP8 NÃO TEM 0,3 NÃO TEM 
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*O CAMin nesta zona será aplicado apenas onde incide o Instrumento PEUC/ 
IPTU Progressivo (Mapa 1). 
** Os coeficientes de aproveitamento da ZPt serão regulamentados no Plano 
Urbanístico do Distrito Aeroportuário. 

  

Corredores 

Zona CAMin CAB CAM 

Corredor 1 0,3 1 mesmo da zona 

Corredor 2 0,3 1 2,5 

Corredor 3 0,4 1 3 

Corredor 4 0,2 1 3 

Corredor 5 0,4 1 3 

Corredor Especial 0,3 1 2,5 
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Figura 3 - Parque Integrador 
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Figura 4 - Trechos do Parque do Verruga (fonte: PMVC, 2018) 
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Figura 5 - Modelo de via compartilhada 
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Mapa 1 – Aplicação de instrumentos de política urbana - PEUC/ IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública 
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Mapa 2 – Aplicação de instrumentos de política urbana – Consórcio imobiliário 
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Mapa 3 – Aplicação de instrumentos de política urbana - Direito de preempção 
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Mapa 4 – Aplicação dos instrumentos de política urbana - Incidência de Outorga Onerosa do Direito de Construir  
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Mapa 5 – Aplicação de instrumentos de política urbana - Incidência de TRANSCOM 
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Mapa 6 – Áreas Verdes e Espaços Públicos 
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Mapa 7 - Zoneamento Ambiental do Município 
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Mapa 8 - Proposta de Corredor Ecológico do Planalto da Conquista  
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Mapa 9 - Zoneamento Ambiental da Sede Municipal 
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Mapa 10 - Poligonal do Parque Municipal da Lagoa das Bateias sobre tecido o urbano 
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Mapa 11 - Poligonal do Parque da Serra do Periperi sobre o tecido urbano 
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Mapa 12 - Detalhe da Poligonal do Parque da Serra do Periperi sobre tecido o urbano 
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Mapa 13 - Poligonal da UC da Lagoa do Jurema 
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Mapa 14 - UC do Parque do Rio Verruga sobre tecido o urbano 
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Mapa 15 - Detalhe da UC do Parque do Rio Verruga sobre o tecido urbano 
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Mapa 16 - Zoneamento Ambiental do Distrito Aeroportuário 
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Mapa 17 – Concepção da modelagem da organização físico-territorial 
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Mapa 18 - Projetos estruturantes - Sede e PDAP 
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Mapa 19 - Proposta do Circuito Integrado de Parques Urbanos 
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Mapa 20 – Macroáreas 
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Mapa 21 – Macrozoneamento 
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Mapa 22 - Zoneamento Urbano da Sede 
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Mapa 23 - Zoneamento Urbano do Distrito Aeroportuário 
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Mapa 24 – Acessos ao Aeroporto Glauber Rocha 
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Mapa 25 - Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) – Sede 
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Mapa 26 - Zoneamento especial - Zonas Especiais de Interesse Social – PDAP 
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Mapa 27 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural (ZEIHC) – Sede e PDAP 
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Mapa 28 – Imóveis de Interesse Histórico Cultural 
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Mapa 29 - Centralidades – Sede e PDAP 
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Mapa 30 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Bate Pé 
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Mapa 31 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Bate Pé  
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Mapa 32 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Cabeceira da Jiboia 
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Mapa 33 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Cabeceira da Jiboia  
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Mapa 34 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Cercadinho 
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Mapa 35 – Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Cercadinho 
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Mapa 36 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Dantilândia 
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Mapa 37 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Dantilândia 
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Mapa 38 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Iguá 
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Mapa 39 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Iguá 
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Mapa 40 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Inhobim 
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Mapa 41 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Inhobim 
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Mapa 42 - Zoneamento Urbano dos Distritos - José Gonçalves 
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Mapa 43 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - José Gonçalves 
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Mapa 44 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Pradoso 
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Mapa 45 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Pradoso 
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Mapa 46 - Zoneamento Urbano dos Distritos - São João da Vitória  
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Mapa 47 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - São João da Vitória  
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Mapa 48 - Zoneamento Urbano dos Distritos - São Sebastião  
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Mapa 49 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - São Sebastião 
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Mapa 50 - Zoneamento Urbano dos Distritos - Veredinha  
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Mapa 51 - Zonas Especiais de Interesse Histórico Cultural das Vilas - Veredinha  
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Mapa 52 - Proposta Expansão da Rede de distribuição de Água 
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Mapa 53 - Proposta expansão da rede coletora de esgoto na sede municipal 
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Mapa 54 - Proposta de implantação de rede de esgoto nos Distritos de Vitória da Conquista 
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Mapa 55 - Proposta de setores e frequência de coleta 
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Mapa 56 - Proposta de Galpões de triagem, compostagem 
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Mapa 57 - Bacias de Geração de resíduos orgânicos 
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Mapa 58 - Proposta de expansão da microdrenagem - Pontos de Alagamentos 
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Mapa 59 - Detalhe de proposta de implantação de dispositivos redutores de escoamento 
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Mapa 60 - Proposta de implantação de bacias de detenção e ETA Alternativa 
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Mapa 61 – Mapa dos parcelamentos irregulares em área rural para fins de Reurb-E (fonte: PMVC, 2021) 
 
 


