
                                                                                                                           

 

 
 

Prefeitura Municipal de Baixio 
Baixio: Ação com Humanização 

Gestão 2017-2020 

 

 

CNPJ nº 07.520.224/0001-73. CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE  

BRASILEIRO, S/N, Centro, Baixio-CE, CEP: 63.320-000 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº  

 

 

Dispõe sobre a ampliação do perímetro 

Urbano da Sede do Município, cria a Lei de 

Ocupação, Uso e parcelamento do Solo e 

Zoneamento e dá outras providências 

 

 

Art. 1º São objetivos da Lei de Ocupação, Uso e Parcelamento do Solo e 

Zoneamento do Município de Baixio: 

I - Ampliação do períetro urbano da sede do município de Baixio, tendo 

em vista o aumento população. 

II- estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, tendo 

em vista o cumprimento da função social da cidade e da propriedade; 

III - estimular organizadamente o desenvolvimento urbano; 

IV - preservar as características urbanas próprias de Baixio; 

V - prever e controlar as densidades demográficas e de ocupação do solo 

urbano, como medida para a gestão do bem público, da oferta de serviços 

públicos e da conservação do meio ambiente; 

VI - permitir a multiplicidade de usos do solo; 

VII- ordenar o território municipal em zonas; 

VIII - controlar os impactos gerados pelas atividades sobre o território do 

Município, minimizando-os e permitindo a convivência dos usos residenciais e não 

residenciais. 

Parágrafo Único. O mapa do Município de Baixio está representado no 

Anexo I - Município de Baixio e seus Perímetros, integrante desta Lei. 
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TÍTULO I 

DA OCUPAÇÃO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DIVISÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE BAIXIO 

 

Art. 2º O Município de Baixio está subdividido em três áreas como descrito 

a seguir: 

I) Sede do Município denominada Cidade de Baixio, que é uma Zona 

Urbana; 

II) Vila Jurema, que é um aglomerado populacional e também  é 

considerada uma Zona Urbana; 

III) Todo o restante da área do Município que é denominada a Zona 

Rural de Baixio. 

 

Art. 3º Ficam descritos os Limites da Divisão Territorial do Município de 

Baixio, como descrito no Art 2º desta Lei. 

 

§ 1º O perímetro Urbano de todo o Município de Baixio está conforme a 

seguinte descrição indicados pelas coordenadas Plano - Retangulares no sistema 

UTM referenciados ao DATUM Orizontal SIRGAS2000 a seguir: 

Com o município de UMARI - Ao norte. Começa na foz do riacho 

Jenipapeiro no riacho Pendência [517.271 / 9.263.030]; sobe pelo riacho 

Jenipapeiro, passando pelo açude Jenipapeiro II, até a foz do Riacho das Pombas 

[532.261 / 9.259.901], no açude Jenipapeiro; sobe por este último riacho até sua 

nascente [535.871 / 9.259.079] e vai em linha reta até o ponto de coordenadas 

[536.190 / 9.258.713], no limite interestadual com a Paraíba, no Serrote Bezerro 

Morto. Com o Estado da PARAÍBA - A leste. Começa no ponto de coordenadas 

[536.190 / 9.258.713], no limite interestadual com a Paraíba, no Serrote Bezerro 
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Morto e segue pelo limite interestadual até o divisor de águas entre o riacho da 

Bananeira e o riacho do Olho d’Água [538.419 / 9.253.114]. 

Com o município de IPAUMIRIM - Ao sul. Começa no ponto de 

coordenadas [538.419 / 9.253.114], no limite interestadual com a Paraíba, no 

divisor de águas entre o riacho da Bananeira e o riacho do Olho d’Água; segue 

por este divisor, prossegue pelo divisor de águas entre o riacho da Bananeira e 

seu afluente mais ao norte até o ponto de coordenadas [533.290 / 9.252.459], na 

estrada que liga Paraíso a Bananeira; segue em linha reta até o cruzamento da 

Rodovia CE-151 com o riacho da Bananeira [530.959 / 9.251.943]; desce por este 

riacho até a sua foz no riacho Pendência [529.738 / 9.252.793]; desce pelo riacho 

Pendência até o cruzamento com a via férrea Arrojado / Ramal Paraíba [524.916 / 

9.257.465]; segue por esta via férrea até o ponto de coordenadas [516.954 / 

9.258.394], no divisor de águas entre o riacho do Gado Bravo e o riacho 

Pendência. 

Com o município de LAVRAS DA MANGABEIRA - A oeste. Começa no 

ponto de coordenadas [516.954 / 9.258.394], no cruzamento da via férrea Arro- 

jado / Ramal Paraíba com o divisor de águas entre o riacho do Gado Bravo e o 

riacho Pendência; segue por este divisor de águas até seu cruzamento com a 

estrada Baixio das Cajazeiras / Pendência, no Morro Lombo dos Grossos 

[516.058 / 9.262.341] e vai em linha reta até a foz do riacho Jenipapeiro no riacho 

Pendência [517.271 / 9.263.030]. 

 

§ 2º O Perímetro da Sede do Município de Baixio, ocupará um total de 

9.224,90 m (nove mil e duzentos e vinte e quatro virgula noventa metros), 

formando um perímetro conforme a seguinte descrição indicados pelas 

coordenadas Plano - Retangulares no sistema UTM referenciados ao DATUM 

Orizontal SIRGAS2000 a seguir: 

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P1,  de  coordenadas  

UTM/UPS  N  0530754  e  E 9254780; deste segue AO LESTE, com azimute; 

72º,34'18,6963''e distância 1.472,00m até o vértice P2, de coordenadas UTM/UPS 

N 0532162 e E 9255222; deste segue AO NORTE, com azimute; 8º,22'51,3827'' e 

distância: 811,20m até o vértice P3, de coordenadas UTM/UPS N 0532275 e E 

9255989; deste segue, AO NORTE, com azimute; 13º,47'42,9114'' e distância; 

887,00m até o vértice P4, de coordenadas UTM/UPS N 0532495 e E 9256885; 

deste segue, AO NORTE, com azimute: 337º,54'58,434'' e distância 453,60m até 
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o vértice P5, de coordenadas UTM/UPS N 0532325 e E 9257304 deste segue, 

AO  OESTE,  com  azimute;  271º,18'01,2284''  e  distância;  2.421,00m  até  o  

vértice  P6  de coordenadas UTM/UPS N 0539902 e E 9257359 deste segue AO 

OESTE, com azimute; 230º,35' 23,; 5283'' e distância 501,50m, até o vértice P7 

de coordenadas UTM/UPS N 0529515 e E 9257041 deste segue AO SUL, com 

azimute; 167º,11'16,8699'' e distância; 1.317,00m, até o vértice P8 de 

coordenadas UTM/UPS N 0529807 e E 9255757 deste segue AO SUL, com 

azimute; 135º,53'35,9266'' e distância; 1.362,00m,até o vértice P1 ponto inicial da 

descrição deste perímetro”, totalizando uma área urbana de 5.805,67 km² e um 

perímetro urbano de 9.224,80 m. 

 

§ 3º O Perímetro Urbano do Distrito Jurema, ocupará um total de 4.033,60 

m (quatro mil, trinta e três virgula sessenta metros), e será identificado pela 

seguinte descrição, indicados pelas coordenadas Plano, no sistema UTM, 

referenciados ao DATUM Orizontal SIRGAS2000, a seguir: 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas 

UTM/UPS N 0523760 e E 9257982; deste segue AO NORTE, com azimute; 

12º,46'27,9333'' e distância 937,20m até o vértice P2, de coordenadas UTM/UPS 

N 0523967 e E 9258895; deste segue AO OESTE, com azimute; 292º,38' 

06,3617'' e distância: 867,00m até o vértice P3, de coordenadas UTM/UPS N 

0523166 e E 9259229; deste segue, AO OESTE, com azimute; 242º,34'47,4651'' 

e distância; 299,65m até o vértice P4, de coordenadas UTM/UPS N 0522900 e E 

9259091; deste segue, AO SUL, com azimute: 198º,07' 51,3191'' e distância 

656,20m até o vértice P5, de coordenadas UTM/UPS N 0522696 e E 9258468 

deste segue, AO LESTE, com azimute; 133º,39'37,0997'' e distância; 755,30m até 

o vértice P6 de coordenadas UTM/UPS N 0523243 e E 9257946 deste segue AO 

LESTE, com azimute; 86º,01'00,413'' e distância; 518,25m;até o vértice P1 ponto 

inicial da descrição deste perímetro”. 

 

Art. 4º A nova Área Urbana da Sede do Município de Baixio ocupará uma 

nova área total de 5,806 Km² (cinco vírdula oitocentos e seis quilômetros 

quadrados) ou 5.805.671,69 m² ( cinco milhões oitocentos  e cinco mil e 

seissentos e setenta e um vírgula sessenta e nove metros quadrados). 
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Art. 5º A Área Urbana da Vila Jurema, ocupará uma área total de 1,133 

Km² (um vírgula cento e trinta e três quilômetros quadrados) ou 1.132.853,50 m² 

(um milhão, cento e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três vírgula 

cinquenta metros quadrados). 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

 

Seção I 

Do Coeficiente de Aproveitamento 

 

Art. 6º O potencial construtivo é calculado mediante a multiplicação da 

área total do terreno pelo Coeficiente de Aproveitamento - CA da zona em que se 

situa. 

§ 1º O Coeficiente de Aproveitamento – CA é a relação entre a área 

máxima edificável e a área do lote. 

 

§ 2º O Coeficiente de Aproveitamento - CA terá valor específico para 

cada zona, conforme o Anexo IV - Organização do Território, integrante desta Lei. 

 

Art. 7º Não serão computadas, para efeito do cálculo do Coeficiente de 

Aproveitamento: 

I - áreas, situadas ao nível do subsolo, destinadas a lazer e recreação, de 

uso comum, em edificações residenciais multifamiliares, comerciais ou de uso 

misto; 

II - áreas de circulação vertical coletiva; 

III - áreas de circulação horizontal coletiva; 

IV - reservatório de água, casa de máquinas e subestação; 

V - compartimentos destinados a depósito de lixo; 
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VI - guarita de até 6 (seis) metros quadrados; 

VII - áreas de jardineiras e brises contados da fachada da edificação até 

60 (sessenta) centímetros de projeção; 

VIII - marquises e beirais contados da fachada da edificação até 1 (um) 

metro de projeção. 

 

 

Seção II 

Da Taxa de Ocupação 

 

 

Art. 8º A Taxa de Ocupação -TO indica a área máxima de construção, em 

projeção horizontal, que pode ser ocupada em relação à área do terreno. 

 

§ 1º Não são computados para o cálculo da Taxa de Ocupação: 

I - marquises e beirais contados da fachada da edificação até 1 (um) 

metro de projeção; e 

II - jardineiras e brises contados da fachada da edificação até 60 

(sessenta) centímetros de projeção. 

 

§ 2º A Taxa de Ocupação - TO terá valor máximo específico para cada 

zona, conforme o Anexo IV - Organização do Território, integrante desta Lei. 

 

Seção III 

Dos Gabaritos e do Subsolo 

 

Art. 9º. O gabarito de cada edificação dependerá da zona em que se 

situar, observados os valores máximos definidos no Anexo IV – Organização do 

Território, integrante desta Lei. 



                                                                                                                           

 

 
 

Prefeitura Municipal de Baixio 
Baixio: Ação com Humanização 

Gestão 2017-2020 

 

 

CNPJ nº 07.520.224/0001-73. CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE  

BRASILEIRO, S/N, Centro, Baixio-CE, CEP: 63.320-000 

 

§ 1º Entende-se como gabarito o número total de pavimentos da edificação, 

não se computando no gabarito os pavimentos construídos abaixo do nível da rua 

e os acima do nível da rua destinados exclusivamente para garagem. 

 

§ 2º Para efeito da definição do gabarito de uma edificação, o pé-direito 

máximo de um pavimento é de 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros). 

 

§ 3º Entende-se como primeiro pavimento aquele que no projeto apresentar 

piso compreendido entre as cotas de 1 (um) metro acima ou abaixo do nível do 

meio-fio da calçada, medido no ponto médio da testada do lote. 

 

§ 4º Quando se tratar de terreno com acentuada inclinação em relação ao 

logradouro público lindeiro, a definição de primeiro pavimento e subsolo será feita 

pelo Departamento de Supervisão de Obras. 

 

Art. 10 Será permitida a ocupação dos terraços acima do último 

pavimento do gabarito máximo estabelecido para a zona, desde que respeitados 

os seguintes critérios: 

I - não serem unidades autônomas; e 

II - terem área coberta, fechada ou não, ocupando até 90% (noventa por 

cento) da área do piso e paredes laterais na divisa com altura mínima de 1,80 m 

(um metro e oitenta centímetros).  

 

 

Seção IV 

Da Taxa de Permeabilização 

 

Art. 11 Considera-se Taxa de Permeabilização - TP a área verde, 

descoberta e permeável do terreno, em relação a sua área total, que contribua 
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para o equilíbrio climático e propicie alívio para o sistema público de drenagem 

urbana. 

 

§ 1º A Taxa de Permeabilização - TP mínima terá valor específico para 

cada zona, conforme o Anexo IV - Organização do Território, integrante desta Lei. 

 

§ 2º Serão admitidos na área permeável, além da vegetação, brita e pisos 

intercalados com grama. 

 

§ 3º Será dispensada a taxa prevista neste artigo nos seguintes casos: 

I - em que comprovadamente, por mio de parecer técnico, for 

desaconselhável a permeabilização do terreno; e  

II - em que esta seja substituída por mecanismos de coleta e 

reaproveitamento de águas pluviais, dependendo de pré-análise e autorização do 

Departamento de Supervisão de Obras. 

 

 

Seção V 

Dos Afastamentos 

 

Art. 12 Considera-se afastamento a distância entre a edificação e as 

linhas divisórias do lote onde se situam, podendo ser frontal, lateral ou de fundos, 

quando estas linhas divisórias são, respectivamente, a testada, os lados e os 

fundos dos lotes. 

 

§ 1º Os afastamentos mínimos terão valores específicos para cada zona, 

conforme o Anexo IV - Organização do Território, integrante desta Lei. 

 

§ 2º Com exceção dos afastamentos de cursos d’água e faixas de 

domínio, poderão ser projetados sobre os afastamentos: 
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I - marquises e beirais com largura máxima de 1 (um) metro; 

II - brises e floreiras com largura máxima de 60 (sessenta) centímetros; 

 

§ 3º Sobre os afastamentos laterais poderá se projetar a estrutura do 

edifício.  

 

§ 4º Ao longo das águas correntes, dormentes e canalizadas, será 

obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 (quinze) metros de cada 

lado, nos termos do inciso III do artigo 4º da Lei Federal nº 6.766/79. 

 

§ 5º A área não edificável, quando pertencente a um terreno, só poderá 

ser cercada com alambrado e/ou cerca viva e ser usada como área verde, jardim, 

horta ou pomar. 

 

§ 6º Nas edificações ao longo de redes de alta tensão, deverá ser 

observada a reserva de faixa não edificável de cada lado do eixo da rede, 

conforme determinação dos órgãos competentes, na forma da lei. 

 

§ 7º Em áreas antropicamente consolidadas, os afastamentos previstos 

poderão ser alterados com base em análise circunstancial e deliberação pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente.  

 

§ 8º Edificações em áreas antropicamente consolidadas, pendentes de 

regularização na data da publicação desta Lei, serão submetidas à análise e 

parecer deliberativo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm
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CAPÍTULO III 

DA HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS 

 

Art. 13 A hierarquização das vias que compõem o sistema viário do 

Município de Baixio, de acordo com as funções que desempenham, será definida 

pelas seguintes categorias: 

I - arterial; 

II - coletora; 

III - local; 

IV - de pedestres; 

§ 1º Entende-se por: 

I - arterial: a via com significativo volume de tráfego, utilizada nos 

deslocamentos urbanos de maior distância, com acessos às vias lindeiras 

devidamente sinalizados; 

II - coletora: a via com função de permitir a circulação de veículos entre 

as vias arteriais ou de ligação regional e as vias locais; 

III - local: a via de baixo volume de tráfego, com função de possibilitar o 

acesso direto às edificações; 

IV - de pedestres: a via também denominada calçadão, com 

características infra-estruturais e paisagísticas próprias de espaços abertos 

próprios para pedestres;  

 

§ 2º Compõem as vias públicas os espaços destinados à circulação de 

pedestres, bicicletas e veículos. 

 

Art. 14 A classificação das vias que compõem o sistema viário do 

Município está listada no Anexo V - Classificação das Vias, integrantes desta Lei. 
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TÍTULO II 

USO E PARCELAMENTO DO SOLO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS E DAS ATIVIDADES 

 

Art. 15 O uso do solo obedecerá às classificações constantes do Anexo 

III - Listagem dos Usos Permitidos por Zonas, integrante desta Lei.  

 

Art. 16 Será mantido o uso das edificações já licenciadas pelo Município 

de Baixio até a data da vigência desta Lei, vedadas as ampliações e alterações 

que contrariarem as disposições nela estabelecidas. 

 

Art. 17 Serão estabelecidas as categorias de uso residencial, comercial e 

serviço, institucional, misto e industrial, sendo que: 

I - o uso residencial será dividido em três tipos: 

a) habitação unifamiliar: edificações destinadas à habitação 

permanente, correspondente a uma única unidade por lote de 

terreno; 

b) habitação multifamiliar: edificações destinadas à habitação 

permanente, agrupadas vertical ou horizontalmente, 

correspondente a mais de uma unidade por lote; e 

II - o uso comercial e de serviços deverá concentrar atividades comerciais 

destinadas à armazenagem e venda de mercadorias pelo sistema de varejo e 

atacado e/ou serviços à população e de apoio às atividades institucionais, 

comerciais e industriais, sendo dividido em três tipos segundo sua abrangência: 

a) comércio e serviço local: estabelecimentos com atividade de 

utilização imediata e cotidiana, não incômoda, para 

atendimento à vizinhança mais próxima; 
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b) comércio e serviço regional: estabelecimentos que tenham 

como clientela uma zona ou um bairro da cidade, e não 

apenas a vizinhança imediata; e 

c) comércio e serviço geral: estabelecimentos destinados a 

atender uma grande parte da cidade ou a população em geral, 

envolvendo bairros e gerando impactos, principalmente no 

tráfego, necessitando de estudo de impacto e prévia 

autorização da Comissão de Aprovação de Projetos; 

III - o uso institucional deverá concentrar espaços, estabelecimentos ou 

instalações que acomodem os usos e atividades de interesse social e 

comunitário, tanto do setor público como da iniciativa privada, tais como 

estabelecimentos culturais, de ensino, de culto, de saúde e assistência social, 

clubes sociais, recreativos e esportivos e estabelecimentos administrativos do 

setor público, sendo classificado em dois tipos: 

a) institucional regional: estabelecimentos que tenham como 

clientela, além da vizinhança imediata, uma zona ou um bairro 

da cidade; e 

b) institucional geral: estabelecimentos destinados a atender uma 

grande parte da cidade ou a população em geral, envolvendo 

bairros e gerando impactos, principalmente no tráfego, 

necessitando de estudo de impacto e prévia autorização da 

Comissão de Avaliação de Projetos; 

IV - o uso misto deverá concentrar atividades que reúnam em uma 

mesma edificação, ou em um conjunto integrado de edificações, duas ou mais 

categorias de uso, desde que sejam compatíveis com os usos permitidos na zona; 
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Seção I 

Da Localização dos Usos 

 

Art. 18 Os usos do solo serão classificados em Permitidos (Pe) e 

Proibidos (Pr), segundo a zona em que se situarem: 

I - Permitidos - Pe: usos ou atividades claramente compatíveis com a 

finalidade urbanística da zona em questão; e 

II - Proibidos - Pr: usos e atividades incompatíveis com as finalidades 

urbanísticas da zona. 

Parágrafo Único. A distribuição dos usos permitidos por zona encontra-se 

no Anexo III - Listagem dos Usos Permitidos por Zonas, integrante desta Lei. 

 

 

Art. 19 O uso proibido será tolerado em determinada zona, desde que: 

I - já esteja instalado com autorização formal da autoridade municipal; e 

II - tenha sido objeto de concessão de licença anterior a esta Lei. 

 

Parágrafo Único -  O imóvel em que se observar o uso proibido não 

poderá ser substituído por qualquer outro uso proibido para a zona em que está 

situado. 

 

Seção II 

Dos Empreendimentos de Impacto 

 

Art. 20 Ficarão sujeitos a licenciamento específico a instalação, a 

ampliação ou o funcionamento de empreendimentos de impacto ambiental e/ou 

empreendimentos de impacto urbano. 
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§ 1º Serão considerados de impacto os empreendimentos públicos ou 

privados que venham a sobrecarregar a infra-estrutura urbana ou a ter 

repercussão ambiental significativa, oferecendo risco à segurança ou à saúde das 

pessoas ou provocando danos ao meio ambiente. 

 

§ 2º Os empreendimentos de impacto urbano dependerão de 

licenciamento municipal, através do Departamento de Supervisão de Obras da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, ouvidas as Secretarias Municipais das 

áreas afins. 

 

§ 3º A instalação, a construção, a ampliação ou o funcionamento de 

empreendimentos de impacto ambiental dependerão de licenciamento municipal, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ouvidas as Secretarias 

Municipais das áreas afins, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

 

§ 4º Serão considerados empreendimentos de impacto urbano: 

I - projetos exclusivamente residenciais com área superior a 3.000 (três 

mil) metros quadrados. 

 II - qualquer outro tipo de projeto (uso misto, comercial, institucional ou 

industrial) com área construída superior a 1.000 (mil) metros quadrados. 

III - edificação ou equipamento com capacidade de reunir mais de 1000 

(um mil) pessoas simultaneamente; 

IV - empreendimentos que causarem modificações estruturais do sistema 

viário; 

V - projetos de parcelamento do solo; e 

VI - aqueles que ocuparem mais de uma quadra ou quarteirão urbano. 

 

§ 5º Serão considerados empreendimentos de impacto ambiental: 

I - o empreendimento sujeito à apresentação de Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, nos termos 

das legislações federal, estadual ou municipal em vigor; 
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II - projeto exclusivamente residencial e/ou misto, que tiver 80% (oitenta 

por cento) de sua área construída destinada a uso residencial, com área igual ou 

maior que 10.000 (dez mil) metros quadrados; e 

III - qualquer outro tipo de projeto (uso misto, comercial ou institucional) 

com área construída igual ou maior que 5.000 (cinco mil) metros quadrados. 

 

§ 6º Serão considerados empreendimentos de impacto os seguintes 

equipamentos urbanos, independentemente da área construída ou metragem do 

terreno: 

I - aterros sanitários e usinas de reciclagem de resíduos sólidos; 

II - estações e subestações de serviços de energia e de tratamento de 

água e de efluentes; 

III - autódromos, hipódromos e estádios esportivos; 

IV - cemitérios e necrotérios; 

V - matadouros e abatedouros; 

VI - presídios, quartéis e corpo de bombeiros; e 

VII - terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários. 

 

§ 7º Serão considerados empreendimentos de impacto as seguintes 

atividades geradoras de incômodo, independentemente da área construída ou 

metragem do terreno: 

I - potencialmente geradoras de ruídos; 

II - potencialmente geradoras de poluição atmosférica; 

III - que envolvam riscos de segurança e danos à saúde e ao meio  

ambiente; 

IV - potencialmente geradoras de resíduos líquidos e sólidos com 

exigências sanitárias; 

V - potencialmente geradoras de vibração; e 

VI - potencialmente geradoras de tráfego. 
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§ 8º Os licenciamentos a que se refere o caput deste artigo dependem de 

prévia elaboração de Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV e de Estudos de 

Impacto Ambiental - EIA e de seus respectivos Relatório de Impacto de 

Vizinhança - RIV e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, contendo análise do 

impacto do empreendimento na vizinhança e as medidas destinadas a minimizar 

as consequências indesejáveis e a potencializar os efeitos positivos. 

 

§ 9º A concessão de “Habite-se” para os empreendimentos referidos no 

caput deste artigo fica condicionada à declaração das respectivas secretarias 

Municipais ou de outros órgãos competentes de que foram cumpridas 

condicionantes ou medidas compensatórias e eles impostas, quando for o caso. 

. 

Seção III 

Dos Usos e Atividades Geradoras de Incômodo 

 

Art. 21 Os usos e atividades, segundo o grau de incômodo, serão 

classificados em: 

I - não incômodos; e 

II - incômodos. 

 

Art. 22 Serão considerados não incômodos quaisquer usos que não 

excedam nenhum dos padrões básicos de incômodo estabelecidos pelos órgãos 

públicos estaduais e municipais. 

 

Art. 23 Serão considerados incômodos quaisquer usos que causarem 

impacto urbanístico e que estarão sujeitos a controle por parte do Poder 

Executivo, por apresentarem níveis de incômodo quanto às formas de poluição. 

 

Art. 24 Para fins de análise do grau de incômodo, deverão ser 

observados os seguintes critérios: 
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I - poluição sonora: atividades que apresentarem conflitos de vizinhança 

pelo impacto sonoro produzido aos estabelecimentos localizados no entorno 

próximo, por utilizarem máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou 

similares ou trabalharem com animais e/ou concentrarem pessoas; 

II - poluição atmosférica: estabelecimentos que utilizarem combustíveis 

nos processos de produção e/ou que lançarem material particulado inerte na 

atmosfera, acima do admissível pelas legislações pertinentes; 

III - poluição por resíduos líquidos: estabelecimentos que produzirem 

efluentes líquidos incompatíveis com o lançamento na rede hidrográfica e/ou 

sistema coletor de esgotos e/ou provocarem poluição no lençol freático; 

IV - poluição por resíduos sólidos: estabelecimentos que produzirem 

resíduos sólidos com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública; 

V - vibração: estabelecimentos que utilizarem máquinas ou equipamentos 

que produzem choque ou vibração sensível nos limites da propriedade; e 

VI - periculosidade: atividades que apresentarem risco ao meio ambiente 

e causarem danos à saúde, em caso de acidente, ou que comercializarem, 

utilizarem ou estocarem materiais perigosos, compreendendo explosivos, GLP, 

inflamáveis e tóxicos, conforme normas técnicas que tratam do assunto. 

 

Art. 25 Os usos e as atividades comerciais e de serviços localizados nas 

zonas predominantemente residenciais ficarão sujeitos às adequações ao padrão 

básico de incômodo e ao cumprimento das medidas mitigadoras estabelecidas 

pelos órgãos públicos estaduais e municipais. 

 

Parágrafo Único. As atividades classificadas como incômodas somente 

serão licenciadas após as adequações exigidas, inclusive em relação ao 

cumprimento das medidas mitigadoras. 
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Subseção I 

Da regulação de eventos festivos por particulares causadores de 

poluição sonora 

 

 

Art. 26 A realização de evento festivos por particular depende de 

licenciamento do Poder Público Municipal, nos termos desta Lei. 

 

§ 1º O licenciamento é feito sob a forma de Alvará para eventos, com 

validade de trinta dias, renovável por igual período, uma única vez. 

 

§ 2º Ficam dispensados de obter o Alvará de que trata esta Lei os 

estabelecimentos que: 

I – tenham como finalidade realizar, em suas instalações, as atividades 

previstas no art. 28; 

 

II – possuam licença de funcionamento para a finalidade de que trata o 

inciso I. 

 

Art. 27 Considera-se evento, para os efeitos desta Lei, a realização de 

atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou 

promocionais, cuja realização tenha caráter eventual, se dê em local determinado, 

de natureza pública ou privada, e produza reflexos no sistema viário ou na 

segurança pública. 

 

Art. 28 Não se considera evento, para os efeitos desta Lei, aquele de 

cunho estritamente familiar voltado para celebração ou confraternização. 
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Art. 29 A limitação de público por local de evento é realizada de acordo 

com as normas estabelecidas para a garantia da segurança pública. 

 

Art. 30 Quando o evento ocorrer em área pública, a limpeza do local deve 

ocorrer imediatamente após o seu término e será de responsabilidade do 

promotor, organizador ou responsável do evento. 

 

Subseção II 

Da Licença Para Eventos 

 

Art. 31 A licença para eventos é expedida pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, mediante requerimento: 

I – apresentado pelo promotor, organizador ou responsável com pelo 

menos 24(vinte e qutro) horas de antecedência; 

II – acompanhado da seguinte documentação: 

a) indicação de nome, local, data, horário de início e período de duração 

do evento; 

b) declaração de responsabilidade pela limpeza da área pública utilizada, 

após a realização do evento. Quando couber; 

c) termo de responsabilidade pela realização do evento, firmado pela 

pessoa física ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela 

realização do evento. 

 

Art. 32 Deve ser indeferido o requerimento de licença para eventos 

apresentado por promotor, organizador ou responsável que possua algum 

impedimento ou suspensão junto à Administração Pública de Baixio. 

 

Art. 33  De acordo com o tamanho do evento, o Poder Público Municipal 

pode exigir grupo gerador, posto de atendimento médico licenciado com 

ambulância, equipes de segurança e demais condições necessárias ao 

atendimento do interesse público. 



                                                                                                                           

 

 
 

Prefeitura Municipal de Baixio 
Baixio: Ação com Humanização 

Gestão 2017-2020 

 

 

CNPJ nº 07.520.224/0001-73. CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE  

BRASILEIRO, S/N, Centro, Baixio-CE, CEP: 63.320-000 

 

 

Art. 34 Na licença para eventos, deve constar o horário de início e 

término do evento. 

 

§ 1º A licença para eventos só tem validade se houver a liberação dos 

órgãos e entidades de que este artigo. 

 

§ 2º As festas e eventos, na circunscrição do Município de Baixio, 

funcionárão nos horários a seguir: 

a) De Segunda-feira a Quinta-feira: das 18h:00min (dezoito horas e 

zero minutos) às 22h:00min (vinte e duas horas e zero minutos); 

b) De Sexta-feira para o Sábado: das 18h:00min (dezoito horas e 

zero minutos da noite) às 01h:00min (Uma hora e zero minutos da 

Manhã/Madrugada); 

c) De Sábado para Domingo: das 18h:00min (dezoito horas e zero 

minutos da noite) às 03h:00min (Três horas e zero minutos da 

Manhã/ Madrugada); 

d) Do Domingo para a Segunda: das 18h:00min (dezoito horas e zero 

minutos da noite) às 00h:00min (Zero horas e zero minutos da 

Manhã/ Madrugada); 

e) Véspera de Feriado: das 18h:00min (dezoito horas e zero minutos 

da noite) às 03h:00min (Três horas e zero minutos da Manhã/ 

Madrugada); 

f) Feriados Municipal, estadual e Federal: das 18h:00min (dezoito 

horas e zero minutos da noite) às 00h:00min (Zero horas e zero 

minutos da Manhã/ Madrugada); 

§ 3º Caso haja imprenssado de Feriado, o dia do Feriado funcionará 

como o item C e E deste artigo. 

 

§ 4º As festas e Eventos constantes no Calendário Festivo do Municipio, 

tais como, Carnaval, Dia das mães, Baixio festeiro, Dia dos Pais, Semana do 

Município, Natal de Luz, Réveillon, entre outros, poderão realizar-se até as 

06h:00min (seis horas e zero minutos) da manhã do dia seguinte ao início do 

evento. 
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§ 5º As festividades Religiosas tais como a Festa do padroeiro do 

Município, ou eventos realizados pela comunidade evangélica, respeitarão os 

descritos neste Artigo e de acordo com o dia da semana de sua realização. 

 

Art. 35  A regularização destes horários de eventos, não autoriza por si só 

o uso de aparelhos sonoros além do permitido, pelos estabelecimentos 

comerciais, tipos bares, quiosques, treilers entre outros, e nem tão pouco a 

população em geral de Baixio, após as 22h:00min (vinte e duas horas e zero 

minutos), sem a devida licença pelo poder público, evitando assim incomodos a 

comunidade circunvisinha ao estabelecimento comercial. 

§  1º Os horários regulamentados no art 34 § 2º, diz respeito apenas a 

eventos públicos particulares ou não e festivos que devem obrigatoriamente 

terem autorização da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a sua 

realização. 

 

Art. 36 Para a renovação da licença para eventos, o interessado deve 

reapresentar os documentos exigidos para a expedição da primeira licença, 

observado o prazo de validade. 

 

Art. 37 É de exclusiva responsabilidade do promotor, organizador ou 

responsável do evento: 

a) A limpeza da Via Pública quando for realizado em local de uso 

comunitário;  

b) A segurança interna do evento, festa, bares, restaurante e etc. 

mencionados nesta Lei. 

c) A fiscalização e proibição do acesso de Criança e adolescente no 

local do evento;  

d) A proibição da venda de Bebidas alcoólicas aos menores de idade, 

como proibidos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

e) Solicitar a presença do Conselho Tutelar Municipal em caso de 

total afronta ou desrespeito ao que estabelece no ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) 
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Subseção III 

Das Infrações e Penalidades deste Capítulo 

 

Art. 38 Considera-se infração: 

I – toda ação ou omissão que importe inobservância desta Lei, de seu 

regulamento ou das demais normas aplicáveis; 

II – falsidade dos documentos exigidos em lei; 

III – realização do evento em desconformidade com a licença expedida; 

IV – desacato à autoridade; 

V – descumprimento das determinações do órgão ou entidade 

competente; 

VI – inobservância do contido no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

VII – inobservância da legislação ambiental, em especial a sonora; 

VIII – não limpeza do local imediatamente após o seu término quando se 

tratar de área pública. 

 

Art. 39 O cometimento de infração sujeita o infrator às seguintes sanções: 

 

§ 1º multa a ser aplicada será no valor de 1.000 (um mil) vezes o valor de 

1(um) IVM ou qualquer outro índice usado pelo Município de Baixio. 

 

§ 2º Em caso de reinscidência ou desobediencia no descrito neste 

capítulo será aplicado o valor de 3.000 (três mil) vezes 1(um) IVM ou qualquer 

outro índice usado pelo Município de Baixio. 
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CAPÍTULO II 

DO PARCELAMENTO DOS SOLOS  

 

Seção I 

Do processo de aprovação de Loteamentos Abertos. 

 

 

Art. 40 a aprovação do loteamento deverá ser requerida a prefeitura, 

preliminarmente, com os seguintes elementos: 

I – 1(uma) vias do croqui do terreno a ser loteado, com a denominação, 

situação, limites, as ruas e estradas que compõe o sistema de vias principais do 

município, área e demais elementos que identifiquem e caracterizem o imóvel; 

II - título de propriedade ou equivalente. 

 

Art. 41 Julgados satisfatórios os documentos do art. anterior, a prefeitura 

traçará no croquis apresentado: 

I - as áreas de recreação necessárias a população do município, 

localizadas de forma a preservar as belezas naturais; 

II - as áreas destinadas a usos institucionais, necessárias ao equipamento 

do município. 

 

Parágrafo único. para os fins dos itens I e II deste art., adotam - se as 

seguintes definições: 

a) a área de recreação é a reservada a atividades culturais, cívicas, 

esportivas e contemplativas da população, tais como praças, bosques e parques; 

b) local de uso institucional é toda área reservada a fins específicos de 

utilidade pública, tais como educação, saúde, cultura, administração e culto. 

 

Art. 42 Atendendo as indicações do art. anterior, o requerente, orientado 

pela via devolvida do croquis, organizará o projeto definitivo, na escala de 

1:1.000, em 1(uma) via. Este projeto será assinado por profissional devidamente 
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habilitado pelo CREA/CE ou CAU/CE e pelo proprietário, acrescido das seguintes 

indicações e esclarecimentos: 

I - divisas da propriedade perfeitamente definidas; 

II - curvas de nível de metro em metro; 

 III - subdivisão da quadra em lotes, com a respectiva numeração; 

 IV – Indicação de Qual Zona Residencial se enquadra de acordo com o 

Título III desta Lei. 

 V - indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento, que deverão ser 

de concreto e localizados nos ângulos ou curvas das vias projetadas. 

  

Art. 43  Satisfeitas as exigências do art. anterior, o interessado apresentará 

o projeto a prefeitura e, se aprovado, assinará termo de acordo no qual se 

obrigará a: 

I - transferir, mediante escritura pública de doação, sem qualquer ônus para 

o município, a propriedade das áreas que couber ao Município; 

 II - executar, a própria custa, no prazo fixado pela prefeitura, a abertura das 

vias de comunicação e praças; 

 III - facilitar a fiscalização permanente da prefeitura, na execução das obras 

e serviços; 

 IV - fazer constar das escrituras definitivas ou dos compromissos de 

compra e venda de lotes, condições de que as extensões das redes de água, 

esgoto, energia elétrica, domiciliar e guias e sarjetas. 

 

 

Seção II 

Das Vias Coletoras e Local 

 

 

Art. 44 As Vias Coletoras terão largura mínima de 09 (nove) metros. 

 

§ 1º Os 09 (nove) metros que trata este artigo não incluem os 03 (três) 

metros mínimos (1,5 metros para cada lado) destinados a construção de passeio 

público (calçadas) que é de responsabilidade do proprietário do Lote. 
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§ 2º As vias coletoras não terão necessariamente que dar continuidade ao 

sistema de vias existentes. 

 

Art. 45 As Vias Locais Terão largura mínima de 07(sete) metros. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO Os 07 (sete) metros que trata este artigo não 

incluem os 03 (três) metros mínimos (1,5 metros para cada lado) destinados a 

construção de passeio público (calçadas) que é de responsabilidade do 

proprietário do Lote. 

 

 

Seção III 

Das Quadras 

 

 

Art. 46 As quadras residenciais normais terão por módulo um quadrado 

mínimo de 50(cinquenta) metros de lado, medido a partir do eixo das ruas 

limítrofes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. no setor central da cidade, o módulo será o formado 

pelo prolongamento das ruas existentes. 

 

Art. 47 O comprimento máximo das quadras não poderá ser superior a 200 

metros. 

 

Art. 48 A largura máxima das quadras será de 100 metros, de modo a 

comportar 2 lotes com testadas opostas. 
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Seção IV 

Dos Lotes 

 

 

Art. 49 A área mínima dos lotes urbanos será de 125 (cento e vinte e cinco) 

m², sendo a frente mínima de 5 (cinco) metros. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos lotes de esquina, a frente mínima será de 10 (dez) 

metros. 

 

Art. 50 A área mínima dos lotes na zona rural será de 1 há (hectare) ou 

10.000 m². 

 

Seção V 

Da Área Institucional 

 

 

Art. 51  As áreas míninas doadas ao município não poderão ser inferiores a 

10% (dez por centro) do total da área a ser loteada. 

 

§ 1º Nos lotes de área Total de até 10.000 m² (dez mil metros quadrados), 

fica isento a destinação da Área Institucional destinada a Prefeitura Municipal. 

Fica o proprietário do Loteamento obrigado a executar melhorias nas áreas de 

uso comum, sedo elas: 

I – Rede Coletora de esgoto; 

II – Pavimentação de Vias; 

III – Construção de Praças, áreas verdes, Parques, ou quaquer outro 

ambiente recreativo e de uso comum; 

IV – Instalação de Postes de Iluminação Pública; 

V – Instalação de rede de distribuição de água. 
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§ 2º Nos lotes de áreas entre 10.001 m² (dez mil e um metros quadrados) e 

20.000 m² (vinte mil metros quadrados), o proprietário fará a destinação de 10% 

(dez por cento) da área total do loteamento como Área Institucional destinada a 

Prefeitura Municipal. Além disso, fica o proprietário do Loteamento obrigado a 

executar melhorias nas áreas de uso comum, sedo elas: 

I – Rede Coletora de esgoto; 

II – Pavimentação de Vias; 

III – Construção de Praças, áreas verdes, Parques, ou quaquer outro 

ambiente recreativo e de uso comum; 

IV – Instalação de Postes de Iluminação Pública; 

V – Instalação de rede de distribuição de água. 

 

§ 3º Nos lotes de áreas entre 20.001 m² (vinte mil e um metros quadrados) 

e 40.000 m² (quarenta mil metros quadrados), o proprietário fará a destinação de 

13% (treze por cento) da área total do loteamento como Área Institucional 

destinada a Prefeitura Municipal. Além disso, fica o proprietário do Loteamento 

obrigado a executar melhorias nas áreas de uso comum, sedo elas: 

I – Rede Coletora de esgoto; 

II – Pavimentação de Vias; 

III – Construção de Praças, áreas verdes, Parques, ou quaquer outro 

ambiente recreativo e de uso comum; 

IV – Instalação de Postes de Iluminação Pública; 

V – Instalação de rede de distribuição de água. 

 

§ 4º Nos lotes de áreas entre 40.001 m² (quarenta mil e um metros 

quadrados) e 70.000 m² (setenta mil metros quadrados), o proprietário fará a 

destinação de 15% (quinze por cento) da área total do loteamento como Área 

Institucional destinada a Prefeitura Municipal. Além disso, fica o proprietário do 

Loteamento obrigado a executar melhorias nas áreas de uso comum, sedo elas: 

I – Rede Coletora de esgoto; 

II – Pavimentação de Vias; 

III – Construção de Praças, áreas verdes, Parques, ou quaquer outro 

ambiente recreativo e de uso comum; 

IV – Instalação de Postes de Iluminação Pública; 
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V – Instalação de rede de distribuição de água. 

 

§ 5º  Nos lotes apartir de 70.001 m² (setenta mil e um metros quadrados), o 

proprietário fará a destinação de 18% (dezoito por cento) da área total do 

loteamento como Área Institucional destinada a Prefeitura Municipal. Além disso, 

fica o proprietário do Loteamento obrigado a executar melhorias nas áreas de uso 

comum, sedo elas: 

I – Rede Coletora de esgoto; 

II – Pavimentação de Vias; 

III – Construção de Praças, áreas verdes, Parques, ou quaquer outro 

ambiente recreativo e de uso comum; 

IV – Instalação de Postes de Iluminação Pública; 

V – Instalação de rede de distribuição de água. 

 

§ 6º Independente do total da área, fica o proprietário do Loteamento, 

obrigado a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) da área, que será destinado a 

construção de área verde, área de recreação, praça pública ou o que achar 

conveniente o Município, para melhor uso da população. 
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TÍTULO III 

DO ZONEAMENTO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Art. 52 A organização do território municipal será feita por meio da 

definição de seu zoneamento, observando-se o seguinte: 

I - a oferta de infra-estrutura urbana; 

II - o adensamento populacional desejado; e 

III - a adequação do uso às características do solo. 

 

Art. 53 O Município de Baixio está dividido nas seguintes zonas: 

I - Zona Residencial 1 / Comercial e Proteção ao Patrimônio - 

ZR1/ZC/ZPP (Bairro Centro); 

II - Zona Residencial 2 - ZR2 (Bairro Sol Nascente); 

III - Zona Residencial 3 - ZR3 (Bairro Alto); 

IV - Zona Residencial 4 - ZR4 (Bairro São Francisco); 

V - Zona Residencial 5 - ZR5 (Bairro Pôr do Sol);  

VI - Zona Residencial 6 – ZR6 (Vila Jurema); 

VII - Zona de Expansão Urbana - ZEU; 

VIII - Zona Rural - ZRU; 

 

Art. 54  As zonas referidas neste capítulo estão delimitadas no Anexo II – 

Planta Baixa com Divisão de Zonas do Perímetro Urbano de Baixio e no Anexo VI 

– Relação de Ruas por Zona. 
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Seção I 

Zona Residencial 1, Comercial e Proteção ao Patrimônio – Bairro Centro 

 

Art. 55 A Zona Residencial 1, Comercial e Proteção ao Patrimônio - 

ZR1/ZC/ZPP - tem como características uso residencial, como comercial e 

também de uso administrativo Municipal devido a concetração de todos os 

prédios e órgão do poder público municipal, e restrição à verticalização. Possue 

restrição à verticalização, sendo permitidos comércio e serviço locais e regionais, 

indústrias caseiras e de pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos 

institucionais do tipo regional. 

 

Art. 56 Para efeito de novos parcelamentos serão exigências para os 

lotes da ZR1: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 57 A ZR1 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento). 

 

Art. 58 A ZR1 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento); 

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5%. 

 

Art. 59 Para a ZR1 o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Acima do gabarito, só será permitida a construção 

de reservatório de água e terraços. 

 



                                                                                                                           

 

 
 

Prefeitura Municipal de Baixio 
Baixio: Ação com Humanização 

Gestão 2017-2020 

 

 

CNPJ nº 07.520.224/0001-73. CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE  

BRASILEIRO, S/N, Centro, Baixio-CE, CEP: 63.320-000 

 

Art. 60 Na ZR1, será obrigatório afastamento frontal de, no mínimo, 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

Seção II 

Zona Residencial 2 – Bairro Sol Nascente 

 

Art. 61 A Zona Residencial 2 - ZR2 - terá como características a 

predominância de uso residencial e restrição à verticalização, sendo permitido 

instalar comércio e serviços locais e regionais, indústrias caseira e de pequeno 

porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais do tipo regional. 

 

Art. 62 Para efeito de novos parcelamentos, serão exigências da ZR2: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 63 A ZR2 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento). 

 

Art. 64 A ZR2 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento);  

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5%. 

 

Art. 65 Para a ZR2, o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Acima do gabarito só será permitida a construção 

de reservatório de água e terraços. 
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Art. 66  Na ZR2, será obrigatório afastamento frontal de, no mínimo, 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

Seção III 

Zona Residencial 3 – Bairro Alto 

 

Art. 67 A Zona Residencial 3 - ZR3 - terá como características a 

predominância de uso residencial e restrição à verticalização, sendo permitido 

instalar todos os tipos de comércio e serviços, indústrias caseira e de pequeno 

porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais do tipo regional e geral. 

 

Art. 68 Para efeito de novos parcelamentos serão exigências para os 

lotes da ZR3: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 69 A ZR3 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento). 

 

Art. 70 A ZR3 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento); 

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5%. 

 

Art. 71 Para a ZR3, o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Acima do gabarito, só será permitida a construção 

de reservatório de água e terraços. 
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Art. 72  Na ZR3, será obrigatório afastamento frontal de, no mínimo, 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

Seção IV 

Zona Residencial 4 – Bairro São Francisco 

 

Art. 73 A Zona Residencial 4 - ZR4 - terá como características a 

predominância de uso residencial, com restrição de verticalização, sendo 

permitido instalar todo tipo de comércio e serviço, indústrias caseiras e de 

pequeno porte, não incômodas, e estabelecimentos institucionais dos tipos 

regional e geral. 

 

Art. 74 Para efeito de novos parcelamentos, serão exigências para os 

lotes da ZR4: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 75 A ZR4 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento). 

 

Art. 76 A ZR4 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento); 

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5% (cinco por 

cento). 

 

Art. 77 Para a ZR4, o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos. 
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Parágrafo único. Acima do gabarito só será permitida a construção de 

reservatório de água e terraços. 

 

Art. 78 Na ZR4 será obrigatório afastamento frontal mínimo de 1,50 m 

(um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

 

Seção V 

Zona Residencial 5 – Bairro Pôr do Sol 

 

 

Art. 79 A Zona Residencial 5 - ZR5 – terá como características a 

predominância de uso residencial e restrição à verticalização, sendo permitido 

todos os tipos de comércio e serviço local, indústrias caseiras não incômodas, e 

estabelecimentos institucionais do tipo regional e geral.  

 

Art. 80 Para efeito de novos parcelamentos serão exigências para os 

lotes da ZR5: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 81 A ZR5 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento).  

 

Art. 82 A ZR5 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento);  

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5%. 
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Art. 83 Para a ZR5, o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Acima do gabarito só será permitida a construção 

de reservatório de água e terraços. 

 

Art. 84 Na ZR5, será obrigatório afastamento frontal de, no mínimo, 1,50 

m (um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

 

Seção VI 

Zona Residencial 6 – Vila Jurema 

 

 

Art. 85 A Zona Residencial Jurema – ZR6 – terá como características a 

predominância de uso residencial e restrição à verticalização, sendo permitidos 

todos os tipos de comércio e serviço local, indústrias caseiras não incômodas, e 

estabelecimentos institucionais do tipo regional e geral.  

 

Art. 86 Para efeito de novos parcelamentos serão exigências para os 

lotes da ZR6: 

I - área mínima de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados; e 

II - testada mínima de 5 (cinco) metros. 

 

Art. 87 A ZR6 terá coeficiente de aproveitamento máximo de 3% (três por 

cento).  

 

Art. 88 A ZR6 terá como índices de ocupação do solo: 

I - taxa de ocupação máxima de 95% (noventa e cinco por cento);  



                                                                                                                           

 

 
 

Prefeitura Municipal de Baixio 
Baixio: Ação com Humanização 

Gestão 2017-2020 

 

 

CNPJ nº 07.520.224/0001-73. CENTRO ADMINISTRATIVO CÍCERO HENRIQUE  

BRASILEIRO, S/N, Centro, Baixio-CE, CEP: 63.320-000 

 

II – taxa de permeabilização (área verde) mínima de 5%. 

 

Art. 89 Para a ZR6, o gabarito máximo das edificações será de 5 (cinco) 

pavimentos 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Acima do gabarito só será permitida a construção 

de reservatório de água e terraços. 

 

Art. 90 Na ZR6, será obrigatório afastamento frontal de, no mínimo, 1,50 m 

(um metro e cinquenta centímetros) e, para abertura de janelas, afastamento 

mínimo de 1,00 m (um metro) das divisas laterais e de fundos. 

 

Seção VII 

Zona de Expansão Urbana 

 

Art. 91 Serão consideradas como Zona de Expansão Urbana - ZEU as 

áreas não ocupadas dentro do perímetro urbano e já incluídas nas demais zonas 

(ZR1/ZC/ZPP, ZR2, ZR3, ZR4, ZR5 e ZR6), destinadas a novos parcelamentos, 

conforme Anexo II – Planta Baixa com divisões de Zonas do Perímetro Urbano de 

Baixio, desta Lei. 

 

Art. 92 A ocupação da ZEU será definida, caso a caso, via consulta ao 

Departamento de supervisão de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

conforme determinada nesta Lei e enquadrada nas zonas já aqui definidas.  
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Seção VIII 

Zona Rural 

 

Art. 93 A Zona Rural - ZRU será destinada a atividades agrícolas, 

pecuárias, extrativistas, agroindustriais e florestais. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Serão permitidas outras atividades na ZRU, desde 

que compatíveis com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento das 

atividades agrícolas e pecuárias, ouvidas as Secretarias Municipais de Agricultura 

e de Meio Ambiente. 

 

Art. 94 Para parcelamento na Zona Rural, a área da gleba resultante 

será, no mínimo, equivalente ao Módulo Rural estabelecido pelo órgão federal 

competente para a região. 

 

Art. 95 a área mínima dos lotes na ZRU será de 1 há (hectare) ou 10.000 

m². 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 96 Caberá aos representantes técnicos da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura: 

I - aprovação de projetos arquitetônicos; 

II - definição dos índices urbanísticos para as novas áreas a serem 

parceladas. 

III - autorização para alteração dos índices urbanísticos; 

IV - decisão sobre casos omissos nesta Lei. 

 

Art. 97 Caberá aos representantes da Secretaria Municipal de Finanças 

analisar a documentação referente a: 

I - taxa para aprovação de projetos, 

II - registro do terreno, 

III - identificação do proprietário ou responsável pelo empreendimento, e 

IV - processos de desmembramento, membramento e retificação de área. 

 

Art. 98  Os perímetros das zonas urbanas constam no Anexo II desta Lei.  

 

Art. 99 Os projetos apresentados anteriormente à vigência desta Lei 

serão analisados, no que couber, de acordo com a legislação anterior. 

 

Art. 100 Os proprietários de loteamentos irregulares, terão um prazo de 

180 (cento e oitenta) dias a contar da publicação desta Lei para regularizar a 

situação de seus empreendimentos. 

§ 1º  Fica os Cartórios de notas e registros públicos de Baixio proibidos 

de emitir Escrituras Públicas e Registros de Imóveis dos loteamentos que estejam 

consideredos irregulares, até a sua devida regularização. 
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§ 2º Além da documentação habitual solicitada pelos cartórios Públicos, 

deverá ser anexada Declaração de Anuência emitida pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, comprovando assim a total regularização dos Lotemanetos 

particulares e abertos na Zona Urbana de Baixio. 

 

 

Art. 101. São partes integrantes desta Lei os seguintes Anexos: 

I - Anexo I – Planta Baixa com Perímetro Urbano do Município de Baixio ; 

II - Anexo II – Planta Baixa com divisões de Zonas do Perímetro Urbana 

de Baixio;  

III - Anexo III – Listagem dos Usos Permitidos por Zonas; 

IV - Anexo IV – Organização do Território; 

V - Anexo V – Classificação das Vias;  

VI – Anexo VI – Relação de Ruas por Zona; 

VII - Anexo VII - Glossário de Definições; 

 

Art. 102 Projetos para fins sociais oriundos do Poder Público Federal, 

Estadual e Municipal estarão isentos do cumprimento das normas desta Lei. 

 

Art. 103 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

José Humberto Moura Ramalho 

Prefeito de Baixio/CE 

 

 

 


