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atualmente a cargoda Secretaria Municipal do Planejamento. Tecnologia o Gestão,
LEI N° 8.376/2012

b)á captação do recursos financeiros, atualmente a cargo doGabinete doPrefeito;
Modificaa estrutura organizacional da Proíoitura

Municipal tío Salvador e dá outras providôncins.

c) às parcerias público-privadas. alualmonte a cargo da Secretaria Municipal da
Fazenda;

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DOESTADO DA BAHIA.

III - para a Socrotaria Municipal do Desonvolvimonto, Turismo o Cultura, criada por
Façosaborquoa Câmara Municipal decreta o eu sanciono a seguinte Lei:

esta lei. as relacionadas:

Art.1*. Aestruturaorganizacional da Prefeitura Municipal do Salvadorfica modificada
na forma da presenlo Loi

a) ao desonvolvimonto econômico, atualmento a cargo da Socrotaria Municipal do
Desenvolvimento Urbano. Habitaçãoo Meio Ambiento;

Art. 2o. A gosláo do serviço público municipal, fundamentada nos princípios
constitucionais da Administração Publica, observará ar.seguintes dirolrizes:

I - o planojamcnto ostratógico, como guiado dosomponho dos órgãoso ontidados da

b)á cultura, atualmento a cargo daSecretaria Municipal da Educação, Cultura. Esporte
o Lazer

c) â articulação o ao relactonamonto com inslituiçôos do desenvolvimento afins.

Administração Publica Municipal, com acoordenação econtrole das ações, visando garantir a públicas eprivadas, nacionais oInternacionais, atualmenteacargTdo^a^dTpIfeL;
implomontaçao dos projetos prioritários comresultados parao cidadão;

d) ao fomento do projolos o atividados voltados à geração do omprogo o ronda o à

li -aatuação com foco na resolução dos problemas Imediatos do cidadão, ombesada
na busca constante da melhoria da pros.açáo dos serviços públicos municipais;
III -o planojamonto dofuturo doCidado o a promoção dobem-estar dapopulação ao

OXOcuçao do programas focados na qualificação do trabalhador, atualmente acargo da Socrotaria
Municipal do Trabalho, Assistência Social eDireitos do Cidadão;
o) ao turismo, alualmonte a cargo do Gabinete do Prefeito,

longo do tempo;

IV -paraa Socrotaria Municipal doUrbanismo e Transporto, modificada por oslaLoi as

IV -apromoçáo do desenvolvimento econômico da Cidado, com crescimento justo

relacionada, ao planojamonto dos transportes, regulação econtrolo dos serviços municipais de

Oequânto» para todos os segmentes da sociedade, fundamental para amelhoria da vida do

lransportes públicos de passageiros, atualmente acargo da Secretaria Mun.lpa, de Transportes

cidadão o o Incromonlo da rocoita pública, como requisito K
para a oferta do serviços
da
»uivrVui públicos
puuncos oe

,-, i„
, ••
..
o« lnr™«i,
Inlraoslrutura,
bom como as relativas
ao „llconciamonto o .fiscalização
ambiental, a cargo da

maior qualidade:

Superintendência do MeloAmbionto, extinta por esta Loi;

V- o resgato daordom pública, polo rogular funcionamento dos sorviços
públicos do
y
compotôncia municipal e ordonamonlo das funçõos da Cidade;

vv - POra
narn an Socmtnria
riHarin <s1,„ion«u»i „,;.,,
bocrotana Cidado Suslontâvol, criada
„,«*.-«„ ,i„ i..c.

«

,

• . ,

por osta Lei, as relacionadas á

,

produção do Informações o formulação do políticas, programas e projetos de sustonlabilidado. a

oducaçáo ambiental, a gestão doParques e Hortos e a presorvoçao doáreasverdos atualmente

VI -aestruturação dos órgãos eentidades, segundo a lógica da otimização 0da

pc.,,g0 da Superintendência do Melo Ambiente, extinta por esta Loi

potencializaçao dos rocursos humanos, fisicos e financoiros empreendidos naoferte do sorviços
públicos, prlvllogiando a transparência e controlo social.
CAPITULO II

CAPÍTULO I
DO REMANEJAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE ÓRGÃOS EENTIDADES

Art.3o. Ficam transtoridas as soguintes compotôncias:

Art. 4o. Ficam romanejados os seguintes órgãos e ontidados municipais:

I - para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento. Turismo o Cultura, n Fundação
Greyóriodo Matos o a Empresa Salvador Turismo;

I - para o Gabinolo do Prefeito, as relacionadas:

a)àsrolaçõos institucionais com osPodoros constituídos, atualmente a cargo daCasa

II - para a Socrotaria Municipal de Urbanismo e Transporto, a Superintendência do
Trânsito doSalvador o a Companhia de Transportes doSalvador,

Civil da Prefoitura;

III - parao Gabinete do Prefeito, a Suporintondôncia do Políticas paraas Mulheres.

b)à publicidade ocomunicação institucional. Inerentes aoPodor Exocutivo Municipal,
alualmonte a cargo daSecretaria Municipal daComunicação, extinta por estaLei;
CAPÍTULO III
II- para a Casa Civilda Prefeitura, as relacionadas:

a)à coordonaçao daformulação do planejamento eslratógico do Município, á gostflo

DA ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO ECOMPETÊNCIA DAS SECRETARIAS EÓRGÃOS

e controle dos projetos estratégicos intersetoriais, ao acompanhamento de indicadores de

dosomponho oàavaliação do resultado das ações empreendidas polo Poder Executivo Municipal.
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Art. 7°. Ficam extintos, na estrutura do Gabinete do Prefeito, os Serviços Integrados do

Art.5°. Ficam modificadas as denominações e competências das seguintes Secretarias

Atendimento Regional, sendo suas atividades, acervos e pessoal transferidos para as PrefeiturasBairro. criadas por esta Lei.

e órgãos municipais:

I - da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano. Habitação o Meio Ambiente,

Art. 8*. Fica extinta a Superintendência do Meio Ambiente, sendo suas atividades,

para Secretaria Municipal do Urbanismo e Transporte, que passa a ler como competências

acervo o pessoal transforidos para a Secretaria Cidado Sustentável, exceto quanto às

planejar e executar a política urbana do Município, planejar, coordenar, executar e controlar a

relacionadas ao liconciamonto e à fiscalização ambiental, quo ficam transferidas para a Secretaria

política municipal dos transportes públicos, a engenharia de tráfego e a regulação e controle

Municipal de Urbanismo o Transporte.

dos serviços municipais do transportes públicos de passageiros, bem como aplicar a legislação
ambiental no âmbito do município, no tocante ao licenciamento ambiental e sua fiscalização;

Art. 9°. Fica criada a Assessoria Geral de Comunicação, diretamente subordinado
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo por compotência à execução e á coordenação

II - da Secretaria Municipal da Educação. Cultura. Esporte o Lazer, para Secretaria
Municipal da Educação, quo passa a dosomponhar as funçoos do Município om maioria do

da publicidade de caráter informativo, educativo e do orientação social, além da comunicação
institucional, inerentes no Poder Executivo Municipal.

educação, esporte o lazer;
Art. 10. Fica criada a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo o Cultura, com

tll - da Secretaria Municipal do Serviços Públicos o Prevenção t> Violência, para

a finalidade de formular, coordenar, executar, acompanhar o avaliar a política do desonvolvimonto

Socrotaria Municipal de Ordem Pública, com a finalidade planejar, administrar e fiscalizar o

econômico o turístico do Município, promover o relacionamento e a articulação com instituições

comércio om vias e logradouros públicos, administrar os serviços públicos, organizar e manter

do desonvolvimonto afins, públicas e privadas, nacionais o internacionais, fomentar a atração

o serviço de salvamento marítimo, articularas ações voltadas paro a dofesa do consumidor e

do Invosllmontos para o Município, desenvolver atividades voltadas á geração do emprego e

acompanhar o planejamento o exocução das ações destinadas à manutenção da ordom pública

renda o ao desenvolvimento local das empresas do município, em especial as micro o poquonas,

no quo concerne ao regular dosomponho das competências do Município na gestão da cidade, à

promover o fortalocimonto o afirmaçãoda identidadeda culturalocolrospoitondo a sua diversidade

provonção â violência o á proteção do patrimônio público municipal:

o apoiando a produção culturale a preservação do patrimônioculturaldo Salvador.

IV - da Socrotaria Municipal do Trabalho. Assistência Social o Direitos do Cidadão,

Art. 11. Fica criada a Secretaria Cidado Sustentável, com a finalidade de assessorar o

para Secretaria Municipal do Promoção Sodal e Combate á Pobreza, quo passa a ter como

Chefo do Podor Executivo Municipal nos temas relacionados à gestão sustentâvol do Município,

competências planejar, proporo coordenar a execução da políticamunicipaldo assistência social,

formular, coordenar, oxecutar. acompanhar o avaliar a política municipal do desenvolvimento

as políticas de apoio ao trabalhador, o articulação e mobilização das ações voltadas à redução

sustentável, promover o gestão das metas do milênio no Município, executar estudos e planos

o erradicação da pobreza e â promoção da cidadania o garantiada manutenção dos direitos o

paraa promoçãoambiental o preservaçãodos recursosnaturaiso administrar os parques,áreas

nocessidades básicas do cidadão;

verdes e demais ospaços territoriais ospoclalmente protegidos, do compotência municipal.

V -da Socrotaria Municipalde Transportoo Infraostrutura, para SocrotariaMunicipalda

Art. 12. Fica criado o Escritório Municipal da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014,

Infraostrutura o Defesa Civil, que passa a ter como competências prover a oferta o a manutenção

diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tendo por compotência

da Infraostrutura urbana o do planojar o oxocutar a defesa civil, om articulação com órgãos e

mobilizaro articular os esforços da AdministraçãoMunicipal parao execução dos projetos o ações

entidades municipais, bem como a execução dos projetes habitacionais de interesso social.

prioritárias da Copa do Mundo FIFABrasil2014.

VI - da Socrotaria Municipal de Planejamento. Tecnologia o Gestão, para Secretaria

Alt. 13. Ficam criadas dez (10) Prefoituras-Balrro, com a finalidade de promover,

Municipal de Gestão, que passa o ter como competências elaborar o oxecutar o planejamento

nas respectivas áreas de competência, em articulação com as Secretarias o entidades da

orçamentário da gestão pública municipal conforme diretrizes definidos polo planejamento

Administração Municipal,a execução dos serviços públicos, Incluslvo a fiscalização, a manutenção

ostratáglco,

gestão do

pessoas, rocursos logísticos,

tecnologia da Informação

e da

telecomunicação, providência o assistência aos servidores públicos municipais,

urbana o o atendimento ao cidadão, bom como assegurar a participação da comunidade na

gestão pública, conforme regulamento especifico a ser expodido polo Poder Executivo Municipal.

§1'. Ao Gabinete do Profolto compete assistir o Chefo do Poder Executivo Municipal no

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal promoverá a implantação das

desempenho de suas atribuições legais, especialmente no relacionamentocom o cidadão o com

' Prefeituras-Bairro consoante as prioridades estabelecidas no Plano de Implantação, aprovado

os segmentos da sociedade civil, no assessoromento administrativo e nas relações Institucionais

por ato do Prefeito Municipal, e em consonância com os recursos orçamentários dotados em

com os Poderes Constituídos, planojar. coordenar o oxocutar a política do descentralização

.rubrica própria na respectiva Lei Orçamentária Anual, observados, dentro outros, critários

administrativa e a execução e o coordenação da publicidade do caráter informativo, educativo o

. sociooconômicos o demográficos e de mobilidade urbana.

de orientação social e da comunicação Institucional Inerentes ao Poder Executivo Municipal, bem

como mobilizar e articularos esforços da Administração Municipal para a exocução de projetos o
ecoes prioritáriasda Copa do Mundo da FIFABrasil2014.

„,-

CAPITULO V

§ 2°. A Casa Civil da Prefeitura compete assessorar o Chefo do Podor Exocutivo

Municipal na formulação do planojamonto estratégico do Município, na gestão o controle dos
projetos estratégicos Intersotorials, no acompanhamento de indicadoras do dosomponho, na

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

avaliação do resultado das ações empreendidas pelo Poder Executivo Municipal, na captação
de recursos financeiros o na coordenação do programa municipal de parcerias público-privadas.

Art. 14. Ficam extintos dezoito (18) cargos em comissão do Administrador Regional,

Grau 55. da estrutura de cargos em comissão da Prefeitura Municipal.

Art. 15. Fica criado um (1) cargo do Secretario do Município.

CAPÍTULO IV

Art. 16. Fica criado um (1) cargo de provimento em comissão, de natureza especial,

do Assessor Geral de Comunicação, com prerrogativas, status, representação, remuneração o
impedimentos do Socretãrlo do Município do Salvador.

DAEXTINÇÃOE CRIAÇÃO DEÓRGÃOS E ENTIDADE MUNICIPAIS
Art. 17. Ficam criados treze (13) cargos om comissão de Gerentes de Projeto, a serem

providos progressivamente, consoantes ás p/ioridades do plano estratégico da Administração
Art. 6*. Fica extinta a Secretaria Municipal de Comunicação, sondo suas atividades o

acervo transferidos para a Assessoria Geral de Comunicação, criada por ostra lei.

Municipal, sendo três (3). Grau 55; cinco (5). Grau 57; o. cinco (5). Grau 58. passando a compor
o quadro do cargos comissionados da Casa Civil.
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de Atendimento Regional para a implantação das Profcituras-Bairro.

cargos em comissão do Gerente Grau 57. da estrutura de cargos em comissão da Prefeitura

Municipal, lotados no Gabinete do Prefeito, para atender a estruturação das Prefeituras Bairro,
criadas por esta Lei.

Art. 23. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a procedor às
modificações no Plano Piurianual e no orçamento do oxorclcio de 2013. incluindo a abertura
do créditos adicionais, remanejamentos. transposições o transferências, necessárias ao

Art. 19. As alterações do quadro do cargos em comissão das Secretarias e órgãos

cumprimentodesta Loi,observada a legislação vigente o os limitesdas dotações globais.

integrantes da estrutura da Administração Cireta do Municípioconstam dos Anexos I o IIdesta loi.

Art. 24.As modificações decorrentesdosta Leiontramomvigor a partirdo 1odojaneiro
de 2013.

Art. 20. O cargo do Ouvidor Gorai, criado pela Lei n° 7.610/2008, lica classificado no

GABINETEDO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, om 20 de dezembro do 2012.

Grau 58. da estrutura do cargos om comissão da Prefeitura Municipal.
JOÃO HENRIQUE

Art. 21. A arrocadaçíio da rocoila do Fundo Municipal dos Recursos para o Meio

Prefeito

Ambiente será executada pela Socrotaria Municipal da Fazenda.

Art. 22. O Chofo do PodorExecutivo Municipal ficaautorizado a promovor. no prazodo

GERALDO DIAS ABBEHUSEN

OSCIMAR ALVES TORRES

Chofo da Casa Civil

Socrotário Municipal da Fazenda.
Em exercício

atô conto e vinto (120) dias, modianto decreto:

I - a adequação, complomontaçao e a fixação das estruturas regimentais das

OSCIMAR ALVES TORRES

MARCELO GONÇALVES DE ABREU

Socrotário Municipal do Planojamonto,
Tecnologia o Gestão

Secretário Municipal de Serviços Públicos o

JOSÉ LUIZ SANTOS COSTA

JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA

Socrotário Municipal dos Transportes Urbanos

Socrotário Municipalda Educação.

o Infraostrutura

Cultura, Esporte e Lazor

Provonçâo â Violência

Socrolarios Municipais o órgãos criados e modificados por esta loi, com os denominações,

competências oas atribuições dostitulares doscargos emcomissão odas funções doconfiança,
do suas respectivas unldados administrativas:

II - a rovisflo dos atos do organização das entidados da Administração Indirota. dos
órgãos cologiados e fundosmunicipais, para adoquá-losàs disposiçõosdocorrontos desta Lei;
III - a rodistribuiçáo dos cargos om comissão e funções do confiança da ostrutura
regimental dos órgãos modificados por osla Loipara compor a dos órgãos quo tiveremabsorvido

TATIANAMARIA PARAÍSO

ANDRÉ NASCIMENTO CURVELLO

Socrotaria Municipal da Saúde

SocrotárioMunicipal do Comunicação

PAULO SÉRGIO DAMASCENO SILVA

AILTON DOS SANTOS FERREIRA

Socrotário Municipal do Desenvolvimento

SocrotárioMunicipal da Reparação

Urbano, Habitação e Meio Ambiento

as correspondentes competências;
VIRGÍNIA MARIA MAIA BAPTISTA

IV - a redislribulçêo do possoul o acorvo vinculados aos oxtintos Sorviços Integrados

Socrotário Municipal do Trabalho, Assistência Social o Direitos do Cidadão

Anexo I - Cargos em comissão extintoí

Cnrgo
Motorista do Gabinoto
Oficial do Gabinoto
Secretário do Gabinoto

Socrotário do Suporinlondonte
Chofo de Núcleo

Subqorenle do Saúdo Hospitalar
Assessor Técnico
Chefe do Núcleo

Gerente do Unidade do Saúda
Gostor do Núcleo
Oficial Administrativo do Gabinoto do Prefeito
Subcoordenador
Subqoronlo

Assossor o'o Comunicação
Coordonador
Gostor do Núcleo

Presldonto do JARI
Subcoordenador

SubcoordenadorContral
Assossor Chefe

Assessor do Prefeito
Assessor do Socrotário

Chefe de Gabinete
Coordonador Contrai

Administrador Regional
57 Chefo de Gabinoto
57 Diretor Central

58 Assossor do Rolaçõer. Internacionais
58 Assossor Especial
Assessor Espocial do Profoilo
Diretor Geral

Secretário do Gabinete do Prefeito
Subchefe da Casa Civil
Subsecretário

Subsecretário Municipal
Superintendente
11
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AnexoJJ - Cargos em comissão criados
1-3

Grau

Carno

50 Motorista de Gabinete
50 Oficial de Gabinete
51

53
53

Secretário de Gabinete
Assessor Técnico
Chefe de Núcleo

53 Gestor de Núcleo
53

Subcoordenador

54

Assessor doComunicação

13

12

12

54 Coordenador
54

Gestor de Núcleo

54

Presidente de JARI

54
55

Subcoordenador
Assessor Chefe

55

Assessor do Secretário

55

Chefe de Núcleo
55 Coordenador
14

55

Gerentede Projetos Estratégicos

55

Subcoordenador

55

Assessor para a Copa do Mundo FIFA2014 *
Assessor Especial

3

57
57

Gerente de Prcfeitura-Bairro

IO

57

Gerentede Projotos Estratégicos

58

Assessor Especial

í

LEI N° 8.377/2012

Altera a rodação doart. 4o da Lei n° 7.014/2006,
prorroga o prazo do Contrato do Concossâo

firmado com o Consórcio Parques Urbanos o dó
outras providências.

W®'
10

IV -apresentação do CorlIdOos Negativas do FGTS odaPREVIDÊNCIA SOCIAL

V-opresontaçflo de Certidões Negativas de Dóbltos Fodorals. Estaduais oMunicipais.
Art. 5°Esta Lei entra om vigor nadata dosuapublicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, om 20 dedezembro de 2012.

OPREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA.
JOÃO HENRIQUE

Faço saber quo aCâmara Municipal decrota eeu sanciono asoguinto Lei.

Prefeito

Art. 1» Oart. 4° da Loi n° 7.014/2006 passa a vigorar com aseguinte redação:

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

"Art. 4o Ocontrato do concossâo firmado entre oMunicípio do Salvador ooConsórcio

Porquos Urbanos fica prorrogado por 30anos, contados a partir de2026.

PAULO SÉRGIO DAMASCENO SILVA

Parágrafo único. No prazo do prorrogação do contrato, de quo trata ocaput do artigo

Socrotário Municipal do Desenvolvimento Urbano. Habitação e MoloAmbionte

*!i£PS! ,nc""dos os 10 {<""} anM p,ovislos na Loi n°7m,zm- °m s,,q rodnvao

LEI N° 8.378/2012

Art. 2" Aprorrogação do prazo não envolverá, em hipótese alguma, desembolso
nnance.ro. nom clsponsa de preço público otributos municipais, por parto do Município de Salvador

Dispõe sobro o alteração do Zonoamenlo
previsto na Lei 7.400/2008 - PDDU. promove

valendo como quitação de todo equalquer direito, decorrente do crédito liquido reconhecido pela

incentivos á Implantação do hotéis de turismo o

FMLF aoConsórcio Parques Urbanos como desequilíbrio econômico efinanceiro do contrato.

... , fZ1 3° ° Concessionario. <fo valor do seu crédito liquido roconhocido pela Fundação

Mário Leal Ferreira -FMLF. a titulo do desequilíbrio econômico efinanceiro do contrato, concede
abatimento dai ordem de 36% (trinta oseis por cento), alóm das obrigações constantes dos Itens I

do fitei io

ParG ale"d0r a° r0qUÍSÍ1° d° vanta9em ao orario P'ovisI° na Lei Orgânica

Art 4" Fica a FMLF autorizada a elaborar o firmar, com assossoramonto da

Procuradoria Geral do Município. Tormo Aditivo ao Contrato de Concessão, do qual deverão
conster, obrigatoriamente, dentre outras cláusulas, as seguintes obrigações, aserem cumpridas
poloConcessionário, ás suas exponsas:

I- construção, manutenção oconservação do Parque Público no local;
II - construção do Passarela, ligando oAEROCLUBE aoBairro daBoca do RioIII - apresentação de Projetos aprovados pela SUCOM e SMA. e.senecessário do

dá outras providências.

OPREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA
Faço saber quo a Câmara Municipal decreta oou sanciono a soguinto Lei

7400/™™?"' 1° Fica al,orado ° MaPa 2 "Zonoamenlo o o Quadro 1 do Anexo 2 da Lei
S;^rd0'S° °U 05,«ndBndo-se QS Zonas 2PR -5. Centro Municipal Tradicional
da
°°S "*Garibaldi;
Aveni(ta Jamb™M
Corredores
da Av
Av. L,
ManonlLoalIf^T^Tl
Ferreira odo Avenida
oo Corredor°*Local
CDL daMunicipais
AlamedaCDM
das

Cajazoiras ncroscenlando-so como Corredor Municipal CDM asAvenidas S3o Rafael Pinto de
Guimarãos com CAB 2.00 oCAM 2,50, as ruas Timbó oUmbuzeiros com CAB 200 eCAM 300

Agurar, Atlântica com CAB 1,00 oCAM 2,50; como Corredor Regional CDR aAvonida ulissos
2olTAt^T ?h° V "°Cl^daS 'UaS Capi,a° M°'° °MiSsloná*> CoNeíson com CAB

mesmo^recho

°"0,and0-50 °CD° "C°'redor EsPeclal * °"a Marítima -Orla Atlântica no

disposiçôesT' 2°A Ímplan,aça° de h0,éis de turismo- "ansilo.iamonto. fica sujeite às seguintes
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vinculam as unidades de hospedagem a pelo menos um dos seguintes equipamentos:

VI - Cenlro Administrativo Municipal, correspondente ás áreas municipais localizadas
em São Raimundo o Vale dos Barris, destinadas á realização, no todo ou em parte, de um

a) complexos aquáticos ou esportivos, tais como conjunto do piscinas esportivas
ou recreativas, ginásio de esportes, campo de golfe, quadras de tênis, academia de tênis ou

empreendimento, com objetivo de concentrar toda a estrutura das organizações municipais
através da efetivação de uma obra pública,concessão ou Parceria PúblicoPrivada- PPP.

ginástica:

b) Centro do Convenções;

VII - Hospital Naval/Comando do 2* DistritoNaval, correspondente às áreas federais
localizadas no Comercio hoje destinadas ao hospital da marinha, o que podem vira ser objeto do
realização do empreondimonto multiuso. a ser incorporado no Plano Diretor, a ser realizado pela

c) Casa do Espotáculos;

Prefeitura para a área, nos termos do inciso II do art. 182 dosta Loi.

d) Centros comerciais ou empresariais:

e) apart-hotéis ondo os serviços devem ser operados pela mesma bandoira do hotel a
quo estiverem vinculados.

§ 3° O lotes integrantes do Parque Tecnológico, referido no inciso II desto artigo,
estarão sujeitos aos parâmetros da ZPR-4 e do CSM. conformo o caso, se não forem edificados
até o final do 2013.

II- Os hotéis do turismo poderão ultrapassar o Coeficiente do Aproveitamento Máximo
estabelecido na quadro 1 do Anexo 2 da Lei 7.400/2008 para a zona em que pretende se implantar

om ató 50% (cinqüentaporconto),utilizando-se paratanto dos instrumentos do política urbana:

§ 4° O lotes integrantes do ParqueTecnológicoque foramdoados ao Estado da Bahia
polo Município serão revertidos ao patrimônio municipal, se não forem edificados até o final de
2013.-(NR)

III - Os hotéis de turismo a serem implantados na Área de Borda Marítima poderão
ultrapassar o gabarito de alturadas edificações previsto no Mapa 08A. anexo à Lei 7.400/2008.
om até 50% (cinqüenta por cento), atendidas as seguintes restrições:

a) a alturado empreendimento não poderá causar nenhum sombroamonlo nas faixas
do areia das praias próximas, no solstlcio do Inverno,a partirdas 11:00h(onzo horas) pela manhã;
otô ás 13:00h (treze horas) peta tardo, nos trechos 6. 7 e 8: e a partirdas 9:00h (nove horas)
pola manha: ató às 15:00h (quinze horas) pola tarde, nos trechos 9, 10, 11 o 12, devendo ser
apresentado estudo de projeção das sombras, realizado sobre cartas solares, dotalhado para

•Art.237..

III- controle da altura das edificações nas primeiras quadras próximas ao mar, limitada

pela possibilidade de sombroamentoda praianos solstlciosde vorãoe inverno,no períododas
10:00h(dez horas) ató as 14:00h(catorze horas), nos trechos 6,7 o 8; o das 8:00h ( oito horas)
até as 16:00h (dezesseis horas), nos trechos 9, 10, 11 o 12, resguardando a ventilação dos
espaços interiores;

todo o dia mencionado, quando da solicitação do licenciamento:
.."(NR)

b) deverão atonder aos recuos previstos na legislação urbanística para o gabarito
estabelecido para o terreno em que se situa.

IV - o licenciamento de hotéis de turismo com base no disposto nesta Lei oslará sujeito
è Análise de Orientação Prévia - AOP o deverão ser apresentados estudos de sombreamonto
o do Impacto de vizinhança, a serem analisados pelos órgãos competentes, de modo a serem
estabelecidas as medidas mltigadoras para sua implantação.

§1*As áreas úteis destinadas ás unidades de hospedagem e aos serviços inorentes
â hotelaria que compõem os hotéis do turismo de quo trata este artigo deverão representar no

§ 1* Na OrlaAtlântica, nas primeiras quadras próximasao mar, respeitado o limito
máximo estabelecido no caput deste artigo, a altura das edificações na Área do Borda Marítima
será limitada pela possibilidade de sombroamento das edificações sobre as faixas de areia
das praias, modianto apresentação de estudo do projeção das sombras realizado sobro cartas
solares, considerado o disposto no inciso IIIdo art. 237 desta Lei.

mínimo:

a) 50% (cinqüenta por cento) da área compulávol no coeficiente do empreondimonto,
om relação aos equipamentos referidos nas alíneas "a","b"."c*e "d"do inciso I deste artigo;

§ 2* O sombroamento causado por odlficaçoos oxlstontes, obstáculos geográficos o
contenções nos limites das faixas de areia das praias deverá ser considerado como atenuante o
apresentado junto ao estudo referidono parágrafoanterior.
•(NR)

b) 15% (quinzo por conto) da área computável no coeficiente do empreendimento, em
relação aos equipamentos referidos na alínea *e"do inciso I deste artigo.

"Art. 240. Nos terrenos inseridos na Aroa de Borda Marítima onde tenha ocorrido

§2* Para os efoltos desta Loi, as faixas de areia a que se refere a alínea "a"do inciso
IIIdeslo artigo deverão ter uma extensão mínima do 100m (cem metros).

majoração do gabarito do altura das edificações, em relação eo definido na Lei n° 6.586/2004,
caberá a cobrança do contrapartida, nos lermos dos artigos 85. 86 e 87 da Lei Orgânica do
Município de Salvador, pola permissividade criada por esta Lei." (NR)

§3* Os incontivos previstos no caput deste artigo vigorarão para as solicitações de
licenciamento protocoladas no órgão competente até 30 de junho de 2013.

•Art.255..

Art. 3* Nas Áreas Destinadas Preferencialmente â Hotelaria. Indicadas no Mapa 08A.

anexo á Lei 7.400/2008, aplicam-se as seguintes disposições:

I - os coeficientes de aproveitamento para hotéis do turismo, conformo dormido no
Inciso I do art. 3* desta Lei, poderão ser ampliados em até 50% (cinqüenta por cento) em relação
ao estabelecido na quadro 1 do Anexo 2 da Lei 7.400/2008 como CAB ou CAM para a zona em

Corredores do Usos Diversificados, conformo o Quadro 01 do Anexo 2 o o Mapa 02A do Anoxo

que se situo, salvo na ZPR-2, onde o CAM poderá chegar a 03 (três):

3, Integrantes desta Loi.

II - não serão aplicados gabaritos máximos de altura das edificações para
empreendimentos enquadrados como hotel de turismo, conforma definido no inciso I do artigo
anterior, devendo, entretanto, ser respeitado o limite de sombreamonto sobre as faixas de areia
das praias próximas, no solstlcio de Inverno, a partirdas 10:00h (dez horas) pola manhã; até
as 14:00h (catorze horas) pela tarde, nos trechos 6, 7 e 8; e a partir das 9:00h (nove horas)
pela manhã: ató às 15:00h (quinzo horas) pola tarde, nos trechos 9, 10, 11 o 12, devendo ser
apresentado estudo de projeção das sombras, realizado sobro cartas solares, detalhado para
todo o dia mencionado, quando da solicitação do licenciamento.

II - para usos residenciais e não residenciais em qualquer Zona de Uso o nos

'(NR)

II - para usos residenciais e não residenciais em qualquor Zona do Uso e nos
Corredores de Usos Diversificados, conformo o Quadro 01 do Anoxo 2 o o Mapa 02A do Anexo
3. Integrantes dosta Lei.

••(NR)

§1*Aplica-so, no quo coubor. o disposto no artigo anterior.

§2* Os incentivos previstos no caput deste artigo vigorarão para as sollcltaçoos de
licenciamento protocoladas no órgão competente até 30 de junho de 2013.
Art. 4" Os artigos 172, 175, 181, 237, 238. 240. 256. 263, 296, 297 o 299 da Loi
7.400/2008 passam a vigorar com a soguinto redação:

"Art. 296. Fica criado o Conselho Municipal do Salvador, órgão colegiado permanente,
de caráter consultivo, composto por representantes do Poder Público o da sociedade civil, tendo
por objetivos:

I - promover a participação organizada da sociedade no processo de planejamento e
gestão do Municípioo da sua área de Influência,opinando quanto á formulaçãoo ã implementação
das políticas municipais do desonvolvimonto:

Parágrafo único. O potencial construtivo dos terrenos inseridos no Contra Municipal
Tradicional - CMT. até a institucionalização do Plano Urbanístico de quo trata o inciso III deste

II - orientar o Executivo Municipal paro quo sompre as diretrizes o normas orientadoras
da ação municipal estejam adequadas ás necessidades da coletividade;

III - propiciar respaldo político ás decisões o diretrizes do Planejamento e Gestão

artigo, será definido pelo Gabarito previsto para o local, salvo onde o mesmo for liberado,
quando os coeficientes de aproveitamento básico e máximo serão 1,5 (um e melo) e 03 (três),
respectivamente*. (NR)

Municipal;

"Art.175

IV - avaliar a compatibilidade e a coerência das normas que regulam a atuação do
Poder Público Municipal com as orientações do Plano Diretor:

XIII • Subcontro Municipal de Lobato - SM -13."(NR)

V - opinar quanto à Integração das políticas especificas e setoriais na área do
desenvolvimento urbano, particularmente as de planejamento o gestão do uso do solo, habitação,
sanoamonto ambiental e mobilidade urbana.

-Art.181

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Salvador é parte integrante dos Sistemas
Nacional e Estadual de Desenvolvimento Urbano."(NR)

il - Parque Tecnológico, zona destinada à produção limpa de bons o serviços de alta
tecnologia e valor agregado, envolvendo atividades de pesquisa e desenvolvimento, ensino,
manufatura de produtos. Institucionais, universidade, à implantação de usos de comércio, e
serviços, assim como usos residenciais, potencializando sua localização estratégica em relação
8os corredores de transporte e tráfego o ao terminal de transporte aeroviárlo.

"Art. 297. O Conselho Municipal de Salvador será opinatlvo o contribuirá para
a fiscalização nas matérias relativas ao planejamento o gestão do uso do sob, habitação,
saneamento ambiental e mobilidade urbana, e consultivo nas domeis matérias que afetam o
desenvolvimento urbano, competindo-lhe:

I - emitir resoluções, orientações e recomendações sobre a aplicação desta Lei e dos
demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano;
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recomendar a atualização, complementaeão. modificação e revisão do Plano

Diretor

III - acompanhar e avaliar os resultados da implementação do Plano Diretor, mediante
o sistema de acompanhamento e controle:

IV- opinar sobre estudos e proposições que lhe sejam submetidos peto Executivo

Municipal;

V - assessorar o Poder Executivo noencaminhamento de soluções para os grandes
conflitos urbanos daCidade, doseudesenvolvimento e dasuapopulação;
VI - participar do audiências públicas convocadas sobro matérias relacionadas á
Política Urbana e dos debates que se realizem sobreo Plano Diretor;

VII - pronunciar-se sobre omissões e conflitos naaplicação da Legislação Urbanística

tema de sua área de atuação, acritério dos titulares do conselho."(NR)
Art. 5" Ficamsuprimidosdo Quadro1 do Anexo 2 da Lei7.400. de 20 de fevereiro de
2008.o CAB e o CAMestabelecidospara o CentroMunicipal Tradicional.

Art. 6°Ficam acrescentadas, noQuadro 1 do Anexo2 da Lei7.400/2008, as Zonasde
UsoEspecial - ZUE VI- Centro Administrativo Municipal e ZUE VII - Hospital Naval/Comando do
2°Distrito Naval, comCoeficiente deAproveitamento Básico CAB igual a 3.o sema possibilidade
do utilização de CAM: e o Subcontro Municipal de Lobato comCoefrcionte de Aproveitamento

Básico CAB igual a 1.5 e Coeficiente deAproveitamento Máximo CAM igual a2.0.

Art. 7" Fica alterado o Coeficiente de Aproveitamento Máximo - CAM, estabelecido

no Quadro 1 doAnexo 2 da Lei 7.400/2008. para a Zona de Uso Especial - ZUE 2 - Parque
Tecnológico, que passaa ser 3.0,e para o Corredor Regional daAvenida Silveira Martins CDR
- 5, que passa a ser 2,5.

Municipalque lhe forem submetidos;

VIII - acompanhar a execuçãode planose projetos do interessedo desenvolvimento

Art.8° Fica alterado o Mapa2 - Zoneamentoda Lei7.400/200Q, conforme indicado no
Mapa 02A anexo.

urbano, inclusive os planos setoriais;

IX - tomar conhecimento o opinar sobro a proposta orçamentária doPlano Piurianual,
PPA, e daLei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, especialmente acerca da sua compatibilidade
comas diretrizes do Plano Diretor, antesdoseuenvio ao Legislativo Municipal:

Art. 9°Ficam substituídos os Mapas 04 e 05.integrantes da Lei n"7.400/2006 pelos
Mapas 04A o 05A anexos a esta Lei.

Art. 10. Ficaalteradoo Mapa7 - Sistema de Áreas do Valor Ambientalo Cultural SAVAM. da Lei7.400/2008,conformoIndicado no Mapa07A anexo.

X- apreciar o emitir parecer sobro as propostas deiniciativa popular deProjeto deLei
o de planos, programas e projetosde desenvolvimentourbano;

XI - promover debates públicos com as organizações espontâneas da população,
especialmente asassociações representativas de bairro, para conhecer suas demandas;
XII - participar dos debatessobreo Orçamento Participativo;

XIII - sugerir aosórgãos integrantes do Sistema Municipal de Ptanojamento e Gestão,

a elaboração do estudos sobre quostões que considerar relovantes. bem como a realização de
programas do capacitação dos conselheiros;

Art. 11. Fica alterado o Mapa 8 - Gabarito doAltura dasEdificações daLei7.400/2008.

conforme indicado no Mapa 08A anexo.

Art. 12. Na Área de Borda Marítima, a Quota de Conforto das unidades imobiliárias

integrantes de empreendimentos quese utilizarem deadicional de potencial construtivo, através
do Instrumento de política urbana, será no mínimo de 13,O0m' (treze metros quadrados) por
habitante, calculada de acordo com os parâmetros dimensionais, estabelecidos noCódigo de
Obras do Município.

Art.13. Ficam alterados os artigos 2°,4o. 5"e 6oda Lei6.916do 29 de dezembro do
2005, que passama vigorar coma seguinte redação;

XIV- Instituir câmarastemáticas e grupos de trabalho, permanentes ouextraordinários

"Art. 2*. Compele ao COMAM:

sobre tomas pertinentes à PolíticaUrbana;

XV - mentorregistro próprio e sistemático de seu funcionamento om atas.dando-lhes
publicidade;

XVII - elaborarseu regimentoInterno.

§ 1* A atuação do Conselho Municipal de Salvador seráauxiliada pelos relatórios da

OuvidoriaGeral do Município.

§ 2* Asdeliberações doConselho Municipal do Salvador deverão estararticuladas com

asdeliberações dos demais conselhos, buscando a integração entro asdiversas políticas afins,

om especial as de planejamento e gestão douso do solo. habitação, saneamento ambiental e

I - propor ao Poder Executivo dovldamente autorizado pelo Poder Legislativo o
estabelecimento denormas, padrões ocritérios do avallaçôo, controle, manutenção, recuperação
e molhoria daqualidade de melo ambiente do Município, obodecldos es legislações estadual e
federal;

II - propor aoPoder Executivo ascondições para adefesa oaocupação deáreas, sítios

ouzonasdomunicípio, de acordo coma legislação urbanística e ambiental em vigor:

III - propor ao Poder Executivo normas o critérios para o licenciamento o para a
olaboraçõo deestudos ambientais deempreondlmontos e atividades que ocasionem um impacto
ambiental local;

mobilidade urbana, nos âmbitos municipal e regional.

§ 3" O Regimento Interno do Conselho Municipal do Salvador soré aprovado por

resolução em otéconlo o oitenta dias apôs o suaInstalação.

§ 4* O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e operacional exclusivo

necessário aopleno e regular funcionamento do Conselho Municipal deSalvador, o qual passará

a constituir uma unidade orçamentária." (NR)

"Art.299. O Conselho Municipal doSalvador será constituído por representantes do
Podor Público odasociedade civil, deacordo com a seguinte especificação:
I-7 (sete)representantes do PoderPúblico Municipal, sendo:
solo;

IV - promover estudos com vistas ao controle, á prevenção e ã correção da poluição
ambiental;

V - decidir, em grau do recurso, como última Instância administrativa, sobro
licenciamento ambiental e as penalidades administrativas decorrentes do Infrações ambientais
aplicadaspolo poder públicomunicipal:

VI -estimular aparticipação da comunidade noprocesso depreservação, conservação
recuperação o melhoria daqualidade ambiental, através do ações de educação ambiental e de
campanhas Institucionaisdo defesa ao meio ambiente;

VII - acompanhar a Implementação do Plano Municipal doMoío Ambiente, sugerindo,

quando for o caso. medidas para melhoria da qualidade ambientadas;

a) 2 (dois) do ôrgflo ou entidade responsável pelo planejamento e gestão do usodo

b)1(um) doórgão ouentidade responsável peta habitação;
c)1(um) dosórgãos ouentidades responsávols pela mobilidade urbana,
d) 1(um) doórgão ouentidade responsável pela gestão ambiental;
II -1 (um) representante de órgão estadual vinculado à política de desenvolvimento

urbanoo ò gestão metropolitana;

III -1 (um) representante de órgãos federais ao patrimônio público;

IV - 9(nove) representantes de entidades dasociedade civil queIncluam assuntos de
Interesso daPolítica Urbana entre suasfinalidades Institucionais, assim distribuídos:

VIII - promover a Integração das ações ambientais desenvolvidas pelos diversos

órgãos e entidades do Município o.quando for ocaso, do Estado, da União eda Iniciativa privada;
IX - oferecer contribuições ao aperfeiçoamento da legislação ambiental municipal;
X - apresentar sugestões para revisão e reformulação do PDDU noquo concerno às
questões ambientais;

Municipal.

XII - elaborar e aprovar o seu Regimento lnterno."(NR)
"Art. A'.O COMAM teráa seguintecomposição:

d) 2(dois) representantes de entidades profissionais, acadêmicas ede pesquisa;

e) 1(um) representantes de Organizações Nâo-Governamentais, ONG.

I - 7 (sete) representantesdo PoderPúblico;

§1° OConselho Municipal deSalvador será presidido pelo titular do órgão municipal

II - 7 (sete) representantes de entidades representativas dos empregados e da
Sociodade Civil;

III -7 (sete) representantes deentidades representativas do setor patronal.

§3' O mandato dosmembros titulares e suplentes das entidades representadas no

§1° Poderão participar das reuniões do COMAM nos lermos do regulamento, com
direito a voz, mas sem direito a voto. representantes do Poder Público Federal Estadual e

§4° Osmembros das entidades representadas noConselho deMunicipal do Salvador
titulares e suplentes, serão osdirigentes dos órgãos e entidades que compõem oConselho.

representação ôtnico-racial.

§6* Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho Municipal de
Salvador como observadores, com direito avoz, personalidades e representantes de órgãos e
entidades públicos oprivados, bem como técnicos de notório saber, sempre que da pauta constar

pre

pol
Fls

RE

RE

PRi

Municipal.

NO

REi
REl

§ 2* Caberá ao Prefeito Indicar através de Decreto asentidades que constituirão o
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, na composição de que trata o capul deste
artigo.

NO

AD\
REI

§5° Na composição do Conselho Municipal de Salvador, sempre que possível

deverá sarprocurado o equilíbrio narepresentação entre homens o mulheres bem como na

ErV

09:

§2'Osmembros titulares doConselho Municipal de Salvador, nasuaausência serão

Conselho Municipal de Salvador será de dois anos.

PF

DE

a) 1(um) representantes ds movimentes sociais e populares;

representadospelosseus suplentes.

Rt
NC

RE

XI - avaliar e deliberar acerca dematérias diversas submetidas ásua aproclacõo bom
como decidir sobre a imposição de penalidades em processos administrativos que lho sejam
encaminhados pela SuperlnlendSncla doMelo Ambiente do Município, a critério desta Autarquia

b)4 (quatro) representantes de entidades empresariais;
c) 1(um)representantes de entidades sindicais;

responsóvol peloplanejamento e gestãodo uso do solo;

RI

§3» Cada representação do COMAM deverá contar com um membro titular o um

PR(

suplente.

§4» Os membros das entidades representadas noCOMAN e seussuplentes terão

mandatos de 02 (dois) anos.

EMI

ETI
Ditei

§5° Os conselheiros dos representantes referidos nos Incisos II e III do caput deste

078.
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artigo não poderão permanecer por mais de dois mandatos consecutivos como membros do

Integrada, o ÁreasMínimas Reservadas paraRecreaçãoo Lazerde UsoComum;

COMAM."(NR)

V -Anoxo 5 - Crtlérios. Normas e Restrições Aplicáveis às Atividades e Empreendimentos

"Art. 5* O COMAM será presidido pelo titular da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano. Habitação o Meio Ambiente - SEDHAM." (NR)

Art 6*A Superintendência do MeioAmbiente - SMA. autarquia vinculada à SEDHAM,

com Potencialde PoluiçãoAmbiental, Risco de Segurança e de Impactono Sistema Viário:
VI • Anexo 6 - Critérios de Compatibilidade Locacional. Aplicáveis em Função da

Distânciaem Relação aos Usos do Entornoe em Função da Via de Acesso;

funcionará como Secretaria Executiva do COMAM." (NR)

VII -Anexo 7 - Normas e Critérios Aplicáveis aos Sistemas Viário e de Transporte.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Os Mapas integrantes do PDDU referentes ao Zoneamento e Gabaritos do

Art. 15. Rovogam-so as disposiçõos em contrário.

Altura das Edificações contêm a representação espacial das normas de ordenamento do uso o
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, om 20 do dozombro do 2012.

da ocupação do solo.

JOÃO HENRIQUE

Art. 6° Para efeito de divulgação, fiscalização, oxame o aprovação de projotos de

Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

empreendimontos o pedidosde concessão de licença para realização de atividades, sujoitos
OSCIMAR ALVES TORRES

ás normas desta Lei, o Executivo Municipal, através do órgão de planejamentourbano, poderá

Secretário Municipal da Fazenda, em

mandarreproduzir, imprimir o veicularplantas indicativas o de referencia das plantas que contêm
a representaçãoespacialdo zoneamento e das limitaçõesde gabarito do ordenamentodo uso e
da ocupaçãodo solo,om escalas reduzidasou ampliadas, observando rigorosamente a slmilitudo

exercício

OSCIMAR ALVES TORRES

MARCELO GONÇALVES DE ABREU

Secretário Municipal de Planejamento.

Secretário Municipal de Sorviços Públicose

Tecnologia o Gostão

Prevenção à Violência

JOSÉ LUIZ SANTOS COSTA

JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA

Secretário Municipal dos Transportes Urbanos

SecretárioMunicipal da Educação.Cultura,

o Infraostrutura

Esporte o Lazor

TATIANAMARIAPARAÍSO
Socrotaria Municipal da Saúde

ANDRÉ NASCIMENTO CURVELLO
Secretário Municipal de Comunicação

PAULO SÉRGIO DAMASCENO SILVA

AILTON DOS SANTOS FERREIRA

Secretário Municipal do Desenvolvimento

Secretário Municipal do Reparação

Urbano, Habitação o Melo Ambiente

com o original.
TÍTULO II

DAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA
Art. 7* As operações de carga o descarga do bens o do mercadorias om
estabelecimentos comerciais o do serviços a serem realizadas no Município e relacionadas aos

Pólos Geradores do Operações de Cargao Descarga - PGOCD só podorão ser realizadas nos
períodos a serem definidos porAtodo Executivo Municipal.

VIRGÍNIA MARIA MAIA BAPTISTA

§ 1*Sãoconsldorados Pólos Geradores de Operações de Carga o Descarga - PGOCD:

Secretária Municipal do Trabalho. Assistência Social e Direitosdo Cidadão

I - supermercados com área construída computável superior a lO.OOOm' (doz mil
melros quadrados):

LEI N° 8.379/2012

Dispõe sobro e Loido Ordonamonto do Uso o da
Ocupação do Solo do Município do Salvador e dá
outras providências.
0 PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA,

II • 'home centors* com área construída computàvol superior a 10.000m' (dez mil
metros quadrados);

III • "shoppingcentors*com área construídacomputávelsuperior a 25.000m' (vinte o
cinco mil metros quadrados);

IV- entrepostos e terminais atacadistas com áreaconstruída total superior a 20.000m'
(vinte mil metros quadrados);

Façosaberquo a Câmara Municipal decretao eu sancionoa soguinto Lei

V - hospitais, maternldades o prontos-socorros com ároo construída computável
superiora 10.000m' (dez mil rnotrosquadrados):

TÍTULO I

OAS OISPOSIÇÕES PRELIMINARES

VI • concessionárias de veículos com ároa úlil superior a 500m* (quinhentos molros

quadrados), apenas paraentregas porcaminhões cegonheiro;
VII - portos de qualquor porte:

CAPITULO I

DA NATUREZA. VINCULAÇÕES LEGAIS. OBJETIVOS E CONCEITOS

VIII- postos de combustível de qualquer porte, apenas paracaminhões tanque.

§ 2° Constituom oxceçóes ao cumprimento dos horários a serem fixados porAto do
Art. 1* O ordenamento urbano no Município do Salvador obodocorá aos termos desta

Executivo,nos termos do caput desto artigo,as opcraçõos de carga o descarga realizadas:

Ari. 2° Constituem objetivosdo ordenamento urbano no Município do Salvador:

I• com volculos automotores classificados como automóveis, motocicletas, camionetas,
caminhonetes, utilitáriose caminhões do tipo VUC;

Lei.

1- estabelecer basos sistemáticas do referência o do direito para o oxorclclo do poder

II- com materiais de construção, de remoção do terra o entulho e de concretagem, na

do policiaadministrativa porparto do Município do Salvador,em consonânciacom as diretrizesdo

exocuçãode obrasou sorviçosexclusivamente nos estabelocimontos relacionados nos Incisos I

Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano - PDDU;

a VII do §1° dos to artigo:

II - assegurar ás atividados o empreendimentos públicos e privados condições
adequadas o definição precisa de localização, possibilitando programaçõos confiáveis e de

horas;

III - em postos de combustíveis quo não operam em regime de 24 (vinte e quatro)

Implantação segura:
IV - om oslabeleeimontos de serviços do saúde, hospitais, matornidados e prontos-

III - garantir a mlnímlzação dos Impactoscausados na ostrutura urbana no exercício
das atividades o Instalação de empreendimontos que configuram o uso o a ocupação do solo:
IV - promover ganhos do habilabüldade.de condições de trabalho o do mobilidade e a
preservação do melo ambiento;

socorros, paraatender situações de emergência caracterizadas como de riscoé segurançae à
integridade física da população;

V • porsorviços de transportes de valores e pelo tempo estritamentenecessário.

V - dofonder o valor do terra e a democratização da utilização do espaço urbano:

§3°Oscasosexcepcionais nãoprevistos nestaLeideverão sei submetidos previamente
à apreciação da Superintendência do Trânsito e Transporte do Salvador - TRANSALVADOR, que
poderáconceder outorizeção ospociel, especificando dia e hora paraa realização da Operação

VI - garantir as funçõos sociais da cldodo e da propriedade urbana.

de Cargo s Doscorga modlante monitoramento.

Ari. 3° O ordonamonto urbano, de que trota esta Lei, será ofoluado mediante o controle

Art. 8* Fica delogodo competência a SEDHAM, com a participação do técnicos da

dos empreendimentos e das atividades públicaso privadas que configuram o uso e a ocupação

TRANSALVADOR, paraa delimitação de áreas enquadradascomo Zonade Máxima Restriçãode
Operações do Cargas o Descarga - ZMROCDe como Zona Especial de Restriçãode Operação
de Cargae Descarga - ZEROCD. desde que justificadatecnicamente.

do solo no Município.

CAPITULO II

Art. 9*FicaproibidoOperação de Carga e Descarga nas vias integrantesde ZMROCD.
em horário a ser fixado por portaria da TRANSALVADOR, que preverá as exceções.

DAS DELIMITAÇÕES, REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS E DOS ANEXOS
Art. 4° Integram a presente Lei:
I - Anexo 1 - Conceitos;

Parágrafoúnico. A proibição prevista no caput desto artigonâo se aplica aos Voiculos
Urbanos do Carga - VUC.

Art. 10. A infração às disposições deste decreto acarretaráa aplicaçãodas penalidades
pertinentes.

II- Anexo 2 - Atividades e Empreendimentos que configuram o Uso o a Ocupação do
Solo;

Art. 11. Caberá à TRANSALVADOR realizar as atividades de fiscalização das

operaçõos de carga o doscarga previstas nesta Lei.
III- Anexo 3 - Classificação dos Empreendimentos e Atividados que configuram o Uso

e a Ocupação do Solo por nível do Abrangência, Potencial do Poluição Ambionlal e Risco de
Segurança:

IV - Anexo 4 - Restrições do Uso e Ocupação do Solo Aplicáveis às Zonas de Uso e

do Ocupação do Solo. ás Zonas Especiaisde Interesse Social - ZEIS, ParâmetrosMínimospara
Dimensionamento das Áreas Complementares e outros Usos em Lotoamontos e Urbanização

Art. 12. Ato do Executivo Municipal regulamentará as disposições relativas ás

Operações do Carga o Descarga no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 13. Para os efeitos desta Lei. a mobilidade urbana, que se manifesta polo

Sistema de Circulação e Transportes, previsto no PDDU, cumpre a função de articulação tntra
e interurbana,sendo importante indutor do desenvolvimento urbano e regionale estabelecendo

