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LEI N° 8.165/2012

Paraqrato uruco. A delirrutacao das areas referidas no caput deste artigo
esta indicada na Planta 1, anexa a esta Lei.

Regulamenta as Areas de Protecao Cultural e
Paisaqistica . integr anles do Sistema de Areas
de Valor Ambiental e Cultural- SAVAM da Lei
7.400/2 008
que
indica
e da
outra s
providencias .

Art . 3° Nas areas compreendidas pela APR da APCP da Ladeira da
Barra/Sa nto Antonio da Barra aplicarn-se as seguinles restncoes :

o PREFE ITO MUNICI PAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA

II - fica proibida qualcuer construcao de qua lquer empreend imento.
salvo aquelas destinadas as atividade s de carater religioso e as de
restauracao e conservacao das construc oes existen tes no entorno da
Igreja de Santo Antonio da Barra e unplantacao de um
belvedere/m irante na Ladeira da Barra junto ao late Clube .

BAHIA ,
Faco sabe r que a Camara Municipal decreta e eu sancion o a seguinte
Lei:
Art . 1° Trata a presente Lei da regularnentacao, nos termos definidos no
art. 231 da Lei 7.40 0 de 20 de fevereiro de 2008, das Areas de Protecao Cuftural e
Paisag istica integrantes do Sistema de Areas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM
que se seguem :
I - APCP da Ladeira da Barra / Santo Anto nio da Barra;
II - APCP da Encosta da Vitoria ,

I - fica proibido 0 desmalamento ou corte de arvores com caules
superiores a 15 cm (quinze centimetros) de diarnetro :

Art. 4° Na area compreendida peta ZUD da APCP da Ladeira da Barra
/Santo Antonio da Barra, alern das disposi coes zona is e nao zona is incidentes e
estabelecidas pela Legis la ~ao de Uso e Ocupacao do Solo, as edficacoes deverao
obedece r a um gabari to maximo de 6m (seis metros ) de altura
Art. 5° Na area compre endida pela APV da APCP da Laderra da Barra
/Sanlo Antonio da Barra aplicam -se as seguintes restricoes :
I - fica consi derada como "non aedificandi", admitindo-se a implantacao
de areas verd es, recupe racao da mata, mirantes e trilh as de acesso ,

III - APCP da Encosta do Canela;
IV - APCP de Monte Serrat;

II - l ica proibida qual quer cons trucao de qua lquer emp reendimento salvo
obras destinadas a resta uracao e conservacao das construcoes
existentes .

V - APCP da Colina e Baixa do Bonfim;
VI - APCP da Penha / Ribeira,
VII - APCP de Nossa Senh ora de Guadalupe, na IIha dos Frades ;
VIII - APCP de Loreto, na IIha dos Frades ;
IX APCP de Bom Jesus dos Passos.
Art . 2° A Area de Protecao CUltural e Paisaqis tica da Ladeira da Barra
/Santo Ant onio da Barra, delinida pelo Sistema de Areas de Valor Ambien tal e Cultura l
- SAVAM, atraves da Lei 7.400/2.008, fica ampliada e se cons titui de 2 (duas) Areas
de Protecao Rigorosa - AP R, 1 (uma) Zona de Uso Diversifi cado - ZUD e 1 (uma)
Area de Protecao Visual - APV

Art 6° A Area de Protecao Cultural e Paisagistica da Encosta da Vitoria
e Area de Protecao Cultural e Paisagistica da Encosta do Canela , definidas pelo
Sistema de Areas de Valo r Ambiental e Cultural - SAVAM , atraves da Lei 7.400 de 20
de fevereiro de 2008 , se consti tuern de 5 (cinco) Areas de Protecao Rigorosa - APR ,
duas Areas Contiguas a de Protecao Rigorosa - ACPR e 4 (quatro) Zonas de Uso
Diversificado - ZUD .
Paraqrafo unico. A delirnitacao das areas refendas no caput deste artigo
esta indicada na Planta 2, anexa a esta Lei.
Art . 7° Nas areas compreendidas pelas APR da Area de Protecao
Cultural e Paisag isUca da Encosta da Vitoria aplicam-se as seguintes restr icoes :
I - fica proibido 0 desmatamento ou corte de arvores com caules
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limitando-se as obra s aquelas destinadas a restauracao e conservacao
das construcoes existentes

superiores a 15 cm (quinze centim etros) de diametro;
II . 0 Executivo Municipal devera desenv olver um Pla no de Recuperacao
de Areas Degradadas para as encostas , visando sua req uatificacao e
integracao com os telefer icos, os atra cadouros e instalacoe s de apoio ja
existent es ;

Art 17. Na area comprecndida pela ACPR da Area de Protecao Cultural
e Paisag istica da Colina e da Baixa do Bonfirn, alern das drsposicoes zonais e nao
zonais incidentes e estabelecidas pela l.eqi stacao de Uso e Ocupacao do Solo as
edificacoes ceverao obede cer a um gabarilo maximo de 12m (doze met ros) de altura.

III
fica proibida qualquer const ruca o de qualquer novo
empreendimenlo. devendo as obras se lim itarem a restaur acao e
_conservacao das con strucoes existenles .

Art . 18. Na area compreend ida pela APV da Area de Protecao Cultural e
Paisagislica da Colina e da Baixa do Bonfim fica proibida a construcao de qualquer
empreendimenlo, salvo obras desti nadas a restauracao e conservac ao das I'
construc ces existentes

Art . BO Nas areas cornpreend idas pelas APR da Area de Protecao
Cultural e Paisagist ica da Encosta do Canela aplicam -se as seguintes restricoe s:
I - fica proibido 0 desmatamento ou corte de arvores com caules
superiore s a 15 cm (quinze centimetros) de diarnetro,

...Art . 19. A Area de Protecao Cultur al e Paisag islic a da Penha 1 Ribeira
def inida pelo Sistem a de Areas de Valor Ambiental e Cultural- SAVAM atraves da Lei
7 400/2008, se con stilu i de 1 (urna) Area de Protecao Rigorosa - APR, 2 (duas) Areas
de Protecao Vi sual - APV e 2 (du as) Zona s de Uso Diversifrcado -ZUD.

II - o.Executiv o Municipal devera desenv olver urn Plano de Recupera cao
de Area s Degradadas para as encostas , visando sua restauracao.
incorporan do os equipamentos existen tes:

.. .
Paraqrafo unico . A delirnitacao das areas refer idas no caput deste artigo
esta indicada na Planla 5. anexa a esta Lei.

III - fica admi tida nestas areas a irnplantacao de equipamentos de lazer
e recreacao

i

Art. 20. Na area compreendida pela APR da Area de Protecao Cultural e
Paisag istica da Penha 1 Rrbeira, aplicarn-se as seguintes restricoes:
I - a imptantac ao de equipamentos e mobuianos urbanos devera ser
precedida de projelo aprovado pelo Institut e do Palr imiinio Hisl6rico e
Artistico Nad onal - IPHAN ;

Art . 9' Nas areas compreendidas pelas ZUD da Area de Protecao
Cultura l e Paisag istica da Encosta da Vil6ria e Area de Protecao Cullural e Paisag islica
da Enco sta do Can ela , os usos e parametros de ocupacao incidentes sao aqueles
estab elecidos pela l.eqislaca o de Uso e Ocupacao do Solo
Art . 10. Nas areas compreendidas pelas ACPR da Area de Protecao I'
Cultural e Paisagis tica da En costa da Vil6r ia e Area de Protecao Cultural e Paisaqistica
da Encost a do Can ela aplicarn-se as seguinles restric oes :

II - fica orcibida qualquer construcao de qualque r empreendimento, !
limitan do-se as obras aqueias deslinadas as atividades a reqUalifica~aO r'
e conserv acao do espaco e construcoes existentes.
Art 21. Na area cornpreendida pela ZUD da Area de Protecao Cultural e
Paisag istica da Penha /Ribeira os usos e 0 gabarito perrnit ido serao aqueles previstos
na leqistacao de ord enamento do usa e da ocupacao do solo.

I - as constru coes e ampliacoes deverao atender aos parametros de
ocu pacao estab elecidos peta l.eqistacao de Uso e Ocupacao do Solo;

Art . 22. Na area compreendid a pela APV da Area de Protecao CUltural e
Paisagistica da Penha 1 Ribeira os uses permitid os serao aqueles prevrstos na
legislayao de ordenamento do usa e da ocupac ao do solo, respeit ado 0 gabarito
maximo de 0901(nove melros) de altura .

II - os usos devera o atender a um plano pilcto de ocuoa cao a ser
desenvolvido pelo Executivo Municipal em conjunto com a Univers idade
Federa l da Bahia, rnedianteconvenio.
•

.
Art. 11. A A rea de Protecao Cultural e Paisaq istica de Monte Serrat. ·
Art . 23. A Area de Protecao Cultural e Paisagislica de Nossa Senhora
defin ida pelo Sistema de Areas de Valor Ambiental e Cultural - SAVAM atra ves da Lei
7 40?/20~8 . se constitui de uma Area de Prote~ao . Rigorosa - APR, 1 (um a) Area de Guadalupe, defrnida pelo Sistema de Areas de Valor Amb iental e Cultural - SAVAM
atraves da Lei 7.400/200~ , se conslilui de 1 (uma) Area de Protecao Rigorosa - APR, 1
Contigua a de Prot ecao Rigorosa - ACPR e 1 (uma) Area de Protecao Visual - APV.
(uma) Area Conlig ua a Area de Protecao Rigorosa - ACPR e 2 (duas) Areas de Uso
..
Paraq ral o uruco A dehrnitacao das areas refer idas no caput deste artigo Contro lado -AUC

I
I

esta mdicada na Planta 3, anexa a esta Lei.
§1" As Areas de Uso Conl rolado sao deno minadas AUC-l e AUC-2.
Art . 12. Na area com preendida pela APR da Area de Protecao Cultural
e Paisagisti ca de Monte Serral aplicam -se as sequmtes restncoes:

.
.
I
I - fica proibrdo 0 desmatamento ou corte de arvore s com caules I
super iores a 15 cm (quinze centimetros) de diametro ;
!
II - fica proibida a implanta~ao de barracas e quiosques , salvo med ianle
a apresenta~ao de projelo aprovado pelo Institu to do P"lrim6nio
Historico e Artist ico Nacional - IPHAN ;

II - fica proibida " i mpl anla ~a o de qu alquer ernpreendirnento cornercial
ou residencial , salvo aqu eles destinado s ao apoio de atividades de
carater religioso e os de receplivo de turislas e visilan tes;

Art. 13. Na area compreendida pel a ACPR da Area de Prole~ao Cultural
e Paisagistica de Monte Serrat, alem das d lspos i~6es zonais e nao zonais incid entes e
estabelec idas pela Leglsla ~ao de Uso e O cupa ~ao do Solo , as ed ifi ca~oes deverao
obedecer a um gabarito m aximo de 12m (doze metros) de altura.

III - as escava~oes e terraplanagens serao reduzidas ao eslrrtamenl e
necessario para assenla r acessos e contenyiies ao longo da linha de
praia, evila ndo erosao pela mare das alvenarias e laludes existe nles;

.

IV • fica prOlbida a al ividade de caya /pes ca, inclusive submarina,
mariscagem e correlatos ;

Art . 14. Na area comp reendida pela APV da Area de Prote ~ao Cultura l e
Paisag istica de Monte Serra l somente sera permitida a constnu ~iio de equ ipamentos
destinados a recrea~ao e lazer e de apoio ao turismo. com gabarito maximo de 901
(nove metros) de altura , admitindo -se obras deslinadas a restaura yiio e conservayiio
das conSlruyOes existent es

V - fica proibida qualquer ativida de esportiva , principalme nte na area
paviment ada no enlorno da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe ;
VI - na praia e na area interna ao balizamento previslo no inciso XIII
deste artigo, s6 poderao ser lIti liz~d os caiaques, pequenos veleiros,
wind surf e mergulho de contemplaya o;

Art 15. A Area de Prote~ii o Cultural e Paisagistica da Colina e da Baixa
do Bonl im, definida pelo Sistema de Areas de Valor Amb iental e Cult ural - SAVAM
alrav es d a Lei 7.400/2008 , se constitui de 1 (uma) Area de Proteyiio Rigorosa - APR , 2
(duas) Areas Contig uas a de Prote~ao Rigorosa - ACPR e 1 (uma) Area de P rote~ao
Visual - APV.
Paragrafo unico. A d elim ita~ao das areas referidas no caput deste artigo
esta indicada na Planta 4, anexa a eSla LeI.

Art , 24. Na area compreendida pela AP R da APCP de Nossa Senhora
de Guadalupe aplicarn -se as seguintes re slrr ~iie s :
I - lica proibida a erradicayao ou corte de arvores com caules superiores
a 15 cm (quinze centimetros) de diamelro e devera ler previa aprova~ao
da Superinlen dencia do Meio Ambiente - SMA;

III - fica prolbida qualquer const ru~ao de qualquer empre end imento ,
Iimitando-se as obras aquelas destinadas as atividade s a rest aurayao e
co n se rva~a o das cons t ru~6es existentes .

,

§2· A dehrnitaca o das areas referidas no caput desle artigo esla :
indicada na Planta 6, anexa a esta Lei

VII • a pratrca de Jet Ski e do charry ado "Banana Boat' somente serao
permilidos nas areas exte rnas ao balizamento previsl o no inciso XIII
deste artigo e nos pontos designados de a proxima~ao da praia;

I - fica pro ibido 0 desma tamento ou corte de arvores com caules
superio res a 15 cm (quinze centime tros) de diamelro ;

VIII - "s regras de ut,I,zayao do pier exisl ente dever~o ser normatizadas
pela Secrelaria de Desen volvimenl o Urbano, Habila yaO e Melo
Ambiente do Municipio - SEDHAM e fiscalizadas pela Superinl endencia
de Co~trole e Ordenamento do Uso do Solo do Municipi o - SUCOM , em
cornum acordo corn a AGERB A, se for 0 caso, e com 0 delentor da
conces sao de e x plora ~ao do pier exisfente ,

II - fica proib ida a i m pla n t a~ao de barracas e quiosques, salvo me diante
a apre senta yao de projeto aprovado pelo Inslltut o do Patrimon ro
HIst6rrco e Artistico Nacional • IPHAN ;

IX - e pro ibida a circul ayao de vei culos automo tores e molociclel as
sendo admilida
apenas a circulayao de veiculos elelr icos '
exclusivamente para auxiliar 0 embarque e des embarque de pessoas n~
pier existente;

III - fica proIbida qualquer con st ru~a o de qua lquer empreendimento,

X - a uli liza ~ao de equip amenlos de. 5001, inclusive nos barcos , devera

I

. '
.
A rt. 16. Na area compreendrda pela APR da Area de Proteyao Cultural e ..
Paisagisllca da Colina e da Baixa do Bonfim aplicam -se as segu intes restri~oes :
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estar sujeita aos limites de pressao sonora previstos na Lei 5.354/1998 ;

empreendimentos;

XI - e proibido qualquer tipo de comerc io para venda de bebidas e
comidas;

X - as regras de utilizacao do pier partic ular eventualmente construido
deverao ser normatizadas pela Secreta ria de Desenvolvimento Urbano ,
Habita9iio e Meio Amb iente do Municip io - SEDHA M e fiscalizadas pela
Supe rintendlmcia de Controle e Ordenamenlo do Uso do Solo do
Municipio - SUCOM , em comum acord o com os proprietaries da estacao
de embarquel desembarque.

XII - fica expressam ente proibida a pratica de camp ing ;
XIII - devera ser realizado balizament o no m~r. com 0 objetivo de se
evitar a aproximacao de embar cacoes na faixa de pra ia, psrmitindo-se 0
embarque/desembarque na praia somente nos locais des ignados ;

Art . 27. Ato do Executivo estabelecera a lista de penalidades e as
respectivas multas para infra¢es ao quanta estabelecido nesta Lei para a APCP de
Nossa Senhora de Guad alupe .

XIV - fica proibida a carga e descarga de materiais de construcao no
pier existente ;

!

Art. 28. Fica autorizado 0 Executivo Municipal estabelecer a cobranca '
XV - as emoarcacoes de tunsmo e recreio deverao utllizar seus pr6pnos
de tax a de ulil iza9iio para os visitantes da APCP de Nossa Senhora de Guad alupe,
meios nas operacoes de embarque/de sembarque de pessoas. . com vaiores estabelecidos por Decreto, a ser pago no desembarque dos usuaries .
'
fundeando-se nas amarracees existente s na area do entomo do pier :
existente .
§ 1· 0 valor arrecadado pela cobranca da taxa referida no caput deste
artigo destina-se a conservacao e manutencao em gera l, a rnanutencao da restauracao
Art . 25. Na area compreendida pela ACPR da APCP de Nossa Senhora da igreja e a conservacaodo paisag ismo .
de Guadalupe, alem das disposicoes zonais e nao zonais incidentes e estabelec idas
pela Legisla9ao de Uso e Ocupacao do Solo, atendidas ainda as seguintes restricees:
§ 2· 0 Executivo Municip al podera transferir a cobranca de que Irata 0
caput deste artigo a enlida de gestora mediante convenio.
I
I - a erradicacao ou corte de arvores deverao ter previa aprovacao da
Art . 29. A Area de Protecao Cultural e Paisagistica de Loreto , definida
SMA ;
,
i
pelo Sistema de Areas , de Valor I\:mbiental e Cultural - SAVAM atraves da Lei
II - a utiliza9iio de equipamentos de som, inclusive nos barcos , devera 7.400/2008 , se constitui de 1 (uma) Area de Protecao Rigorosa - APR , 1 (uma) Area ,
estar sujeita aos limites de pressao sonora previstos na Lei 5.354/ 1998;
Contlgua
Area de Prote930 Rigorosa - ACP R e 1 (uma ) Area de Ocupacao
Controlada - AUC .
I
:
III - as escavacoes e terraplanagens na faixa fitoranea serao reduzidas !
Paraqrafo unico. A delimitacao das area s referidas no caput deste artigo
ao estritame nte necessario para as~entar acessos e conten¢es ao
lange da hnha de praia, evitando erosao pela mare ;
ssta indicada na Planta 8. anexa a esta Lei.

I

I

I

I

i

a

!

I'

Art. 30. Na area compreendida pela APR da APCP do Loreto aplicam-se

IV - fica expressamente proibida a pratica de cam ping ;

I as seg uintes restncoes:

V - fica proibida qualquer atividade esport iva, a excec ao daquelas
defini das em regulamento e em areas especi ficas ;

I - fica pro ibida a erradicacao ou corte de arvores com caules superiores "
a 15 cm (quinze centlme tros ) de diarnetro e devera ter previa aprovacao
da SMA ;

VI - fica proibida a alividade de cac a/pesca . inclusive submarina.
mariscagem e correlate s.
I

VII - na praia e na area intern a ao balizam ento previsto no inciso XIII do
art . 24 desta Lei, so poderao ser utihzados caiaques , pequen os veleir os,
wind surf e mergu lho .de contemptacao:
;

I

VII I - e proibida a circulacao de velc ulos automoto res e motocicletas. l
send o admitida apenas a circulacao de veiculos eletncos , .
exclus ivamente para auxiliar 0 embarque e desembarque de pessoas
nos pieres e para permitir 0 acesso ao comercio instalado;
IX - nes ta ACPR, quatquer nova ocupacao so podera ser feita nas areas
estabelecidas na Planta 7, anexa a esta Lei, limitando-se 0 gabarito de
altura das editicacoes em 6m (seis metros) para as areas de ocupacao 1
e em 24m (vinte e quatro metros) para as areas de ocupa cao 2, com
ocupa cao ma xima de 30% (trinta por cento) ;
XI - a reforma das habitacoes existentes devera manter rigorosamente a
area de ocupacao do terre no atualmente existente .
Art . 26 . As areas compre endidas pelas AUC da APCP de Nossa
Senhora de Guada lupe serao desti nadas ocupacao controlada de usos uniresidenciais
e hotels, adrnitindo-se ainda a implantacao de areas verdes " recuperacao da mata,
mirantes e trilhas de acesso, atendida s ainda as segui ntes restricoes: ;
I - a sup ressao ou corte de arvores devera ter previa aprovacao da
SMA;
II - 0 limite do gabarito de altura das edific a90es sera de 6m (seis
metros) com taxa de ocupa cao de 30% (trint a por cento) ;
III - as escavaco es e terraplanagens serao reduzidas ao estritamente
nece ssario para assentar os empre endimentos, acessos e contencoes
ao lange da Iinha de praia, evitando erosao pela mar e nas alvena rias;

I

II - fica proibida a implantacao de qualquer empreendim ento comercial
ou residencial, salvo aqueles dest inados as atividades de carater
rehqioso e de apoio a estas;
III - as escavacoes e terraplanage ns serao reduzidas ao estrit amente
neces sario para assentar acessos e contencoes ao lange da hnha de
praia, evitando erosao pela mare nas alvenarias centenaries:
IV - fica proibida a atividade de caca/pesca , inclusive submarina,
mariscage m e correlates ;

-v - fica

proibida qualquer atividade esportiva, principa lmente na area
pavimentada no entorno da Igreja de Nossa Senhora do Loreto;
VI - na praia e na area interna ao balizamento previsto no inciso XIV
deste artigo, so podera o ser utilizados caiaques , pequenos veteiros,
wind surf e mergulho de conternplacao:
VII - a pratica de Jel Ski e do chamado "Banana Boat" somente serao
permrtidos nas areas exle rnas ao balizamento prev isto no inciso XIV
dest e artigo enos pontos designados de apro xirnacao da praia;
VIII - fica proibida a atracacao de barcos de qua lque r proporcao no cais
de pedra existente da igreja e muros adjacentes , salvo nos casos de
emer qencia, quando sera tolerado embarque/desembarq ue;
IX - as regras de utilizacao do pier particular flutuante existe nte deverao
ser normalizadas peta Secretaria de Desenvolvim ento Urbano,
Hab itaca o e Meio Amb iente do Munici pio - SED HAM e fiscalizadas pela
Superinte ndencia de Cont role e Ordenamento do Uso do Solo do
Munici pio - SUCOM, em comum acordo com os prop rieta ries da estaca o
de embarque/desembarque;

IV - fica proibida a atividade de ca93/pesca, inclus ive submarina ,
mariscagem e correlatos;

X - e proibida a circula9ao de vei culos automotores e motocicletas,
sendo admitida apena s a circ ula9ao de veic ulos elEltricos ,
exclusivamente para auxiliar 0 emb arque e de sembarque de pessoas no
pier flutuante existente ;

V - a utiliza <;aode equ ipament os de som dever a estar suje ita aos limites
de pressao sonora previstos na Lei 5.35411998;

XI - a utiliza9iio de equipamentos de som, inclusive nos barcos , devera
estar sujeita aos limites de pressao sonora previstos na Lei 5.354/1998 ;

V I - fica expressamente proibida a pratica de camping ;

XII - e proibido qualquer tipo de comercio para venda de bebidas e
comidas , sendo admit ida a permanencia de ape nas uma embar ca<;ao
flutuant e, de ate 10m (dez metros), para fornecimento de refei<;oes e
bebidas aos usuarios da praia, na area interna do balizamento previsto
no inciso XIV deste artigo ;

VII - a constru<;ao de trilhas de acesso na A UC-1 - Area da Igreja de
Nossa Senhora de Guadal upe - s6 sera permitida desde que limitada a
3,5m (tr~ metro s e meio) de largura e pavimentada conforme projeto
ambie ntal aprovado;

XIII - fica expressamente proibida a pratica de camping ;
VIII - a circula9 aO de vei culos nestas trilhas eslara Iimitado a carros
eletricos e quadriciclos 4 tempos, conforme Plano de Manejo da APA da
Bala de l odos os Santos;
IX - na AUC-2 s6 serao permil idos vei culos eletricos para auxiliar no
embarq ue/desembarque no pier a ser consl ruido no percurso ate os

XIV - deve ra ser realizado balizamento no mar, com 0 objet ivo de se
evitar a aproxima9ao de embarca90es na faixa de praia , permi tindo-se 0
emba rque/dese mbarque somente nos locais designados;
XV - fica proibida a carga e descarga de materiais de constru<;iio, tanto
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A rt. 34. Fica autorizado 0 Execu tivo Mun icipal estabelecer a cobranca
de taxa de utilizayao para os visitantes da APCP do Loreto, com valores estabelecidos
por Decreto, a ser pago no desembarque dos usuaries.

no pier flutuante quan to no pier de pedra;

XVI - 0 acesso de publico as praias e a Igreja Nossa Sen hora do Loreto
devera ser feito pelo mar somente pelos locals delimitados na praia para
embarque/desembarque , conforme inciso IX ;deste artigo :

§1° 0 valor arrecadado pela cob ranca da taxa referida no caput deste
artig o destina-se a conservacao e manu tenca o em geral , a rnanutencao da restauracao
da igreja e a conservacao do paisagismo.

i

XVII - 0 acesso as praias e a Igreja Nossa Senhora do Lore to pelo pier
f1utuante privado , podera ser feuo de acordo com 0 estabelecido pela
SEDHAM conforme incise IX deste artigo;

§ 2° 0 Execut ivo Municipal pode ra transfe rir a cobranca de que trata 0
capu t deste artigo a entidade ges tora media nte conven io.

XVIII - as embarcacoes de turismo e recreio deverao utilizar seus
pr6p nos meios nas operacoes de embarque/desembarque de pessoas ,
fundeando-se nas arnarracoes existen tes na area extema ao
balizamento.

Art . 35. A Area de Protecao Cultural e Paisagistica de Bom Jesus dos
Passos defin ida pelo Sistema de Areas de Valo r Ambiental e Cultural:- SAVAM atraves
da Lei 7 .400 de 20 de fevereiro de 2008, se const itui de 1 (uma) Area de Protecao
Rigorosa - APR , 1 (uma) Area de Protecao Visual - APV e 1 (um) Nuc leo Urbano
Conso lidado - NUC .

Art . 31. Na area compreendida pela ACPR da APCP de Loreto , alem
das disposicoes zona is e nao zonais incidentes e estabelecidas pela Leqis lacao de
Uso e Ocupacao do Solo , as edificacoes dev erao obedecer a um limite de gabarito de
altura das editicacoes de 18m (dezoit o metros ) e taxa de ocupacao maxima de 30 %
(trinta por cento) , atendidas ainda as seguintes restricoes:

Art. 36. Integra a presente Lei a plant a nO 9 que contern a dellmita cao
das areas referidas no artigo ante rior .
I

I - a erradicacac ou corte de arvores de vera ter aprovacao previa da
SMA ;

Art . 37. Na area compreendida pela APR da Area de Protecao Cultural e
Paisag istica de Bom Jesus OOS Passos , aplicam-se as seg uintes restricoes:

.. ~
'

II - a utilizacao de equ ipamentos de som . inclusive nos barcos , devera !
estar sujeit a aos limites de pressao sonora previstos na Lei 5.354/ 1998 ;

I - a irnplantacao de equipamentos e mob iliarios urbanos devera ser I
precedida de projeto aprovad o pelo Instituto do Patr irnonio Historico e
Artisli co Nac ional - IPHAN;

III - as escavacoes e terr aplanagens serao reduzidas ao estritamente
necessario para assentar os empreendimentos , acessos e contencoes
ao lange da linha de praia , evitando erosao pela mare nas alvenarias
centenarias:

II - fica proibida qualquer construcao de qua lque r empreendimento,
limitando-se as obras aquelas dest inadas as atividade s de
requaliflcacao e conservacao do espaco e construcoes existentes .

IV - fica expressamente proibida a pratica de camping;
Art . 38. Na area compreendida pelo NUC da Area de Protecao Cult ural
e Paisag ist ica de Bom Jes us do s Passos os usos e as rest ricoes de ocupacao serao
os segu inte s:

V - fica proibida a atividade de caca de anima is;

VI - 0 acesso as praias e a Igreja de Nossa Senhora do Loreto, a part ir
do inter ior da ilha somente sera poss ivel pelas vias existentes
externamente aos limites da ACPR;

VII - as pessoas que obtiverem autonzacao especial do proprietario da
area referida no caput deste artiqo , poderao acessar as praias e a Igreja
de Nossa Senhora do Loreto diretamente da ACPR.

I - uso residenc ial uni & piuridomiciliar, cornercio & services, usc misto;

I

II - 0 gabar ito max imo das edifica yoes sera de 6m (seis
taxa de OCUpay30 de 30% (trinta por cento) ;

m~tros)

=125,00 m' ;

III -Ip = 0,20;

Art. 32. A area compreendida pela AUC da APCP de Lore to sera I
destinada a ocupacao control ada de usos uniresidenciais e hotels, adm itindo-se ainda
a implantacao de areas verdes , rec uperacao da mata , mirantes e trilhas de acesso ,
atendidas ainda as seg uintes restricoe s:

I - a supressao ou corte de arvores devera ter previa aprovacao da
SMA ;

II - Iote minimo

IV - Gabarito de altura das edifica¢es: 3 (Ires) pav ime ntos ou 11,OOm
(onze metro s).

I
I

Art . 39. Na area compreendida pela APV da Area de Protecao Cultural e
Paisag istica de Bom Jesus dos Passos os usos e as restncoes de ocupacao serao os
seguin tes :

I - uso residencial uni & plurifamiliar, corne rcio & serv ices , usc misto ;
com

III - as escavacoes e terraplanagens serao reduz idas ao estritamente
necessano para asse ntar acessos e contencoes ao longo da linha de
praia, evitando erosao pela mare nas alvenarias centenarias :

II - lote minimo = 250 ,00 m';

I

III - Ip

=0,30 ;

IV - Gabarito de altura das edifica¢es: 2 (dois) pav imentos ou 7,50m .
IV - fica proibida a atividade de caca /pesca , inclusive submarina ,
mariscagem e correlatos;

V - fica proibida a atividade de caca de animais ;

VI - a utilizacao de equipamentos de som devera estar sujeit a aos
Iimites de pressao sonora previstos na Lei 5.354/1998;

yll- fica expressamente proibida a pratica de camp ing .
Art . 33 . Ato do Executivo estabelecera a lista de penalidades e as
respectivas mu ltas para infra¢ es ao quanto estabelecido ne sta Lei para a AP CP de
Loreto .

Art . 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua puoncacao.
GABIN ETE DO PR EFEITO MUN ICIPAL DO SALVADOR em 16 de
jan eiro de 2012 .
'
JoAo HENRIQUE
Prefeito

JoAo FELIPE DE SOUZA LEAo
Chefe da Casa Civil

PAULO SERG IO DAMA SCENO SILVA
Secret ario Mun icipal de Desenvolvim ento Urba no , Habitacao
e Meio Amb iente
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LEI N° 8.166/2012
Ratifica 0 Termo de Anuencta a proposta
encaminhada pelo Estado da Bahia com vistas
a implantacao do Corredo r Metroviario da
Avenida Luis Viana Filho (Paralela), inscnta no
PAC Mobilidade Grandes Cidades.

JOSE DA SILVA MATIOS NETO
Secretario Municipal dos Transportes Urbanos e Infraestrutura

ANEXO UNICO

o PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA
TERMO DE ANUENCIA

BAHIA,

I

Anu~ncia prop~sta en~minhada

Art l' Fica ratificado 0 Termo de
a
pelo Estado da Bahia, bern como 0 Convenio de Cooperacao Interfederativo, com
vistas a imptantacao do Corredor Metroviario da Avenida Luis Viana Filho (P ar~ la) ,
inscnta no PAC Mobilidade Grandes Cidades, na forma do Anexo Unico.
-c
.
Art . 2° Fica 0 Peder Executivo autor izado a firmar Convenio de
Cooperacao entre 0 Estado da Bahia e os Municipios de Salvador e Lauro de Freitas, a
fim de viabilizar a construcao , irnplantacao e operacao do Sistema Integrado de
Transporte Publico Metropolitano , e 0 Planejamento associ ado de services pubticos de
transporte coletivo urbano de passaqeiros, voltados a alirnentacao do Sistema
Integrado de Transporle Publico Metropolitano, com a observanc ia das cornpetencias e
da autonomia municipal enunciadas no inciso IX, alinea "a" do art, 7° e art, 119 da Lei
Orqanica do Municipio de Salvador e art. 30 da Constituicao Federa l.
Art . 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao .
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR , em 16 de
janeiro de 2012 .
JoAo HENRIQUE
Prefeito

Pelo presente instrumento , 0 Municipio do Salvador, pessoa juridica
de direito publico , inscrita no CNPJ sob n", 13.927 .801/0001-49, com sede na Praca
Municipal, Palacio Thome de Souza , sin' , neste ate representado peto Prefeito do
Municipio do Salvador , Sr. Joao Henrique Barradas Carneiro, brasile iro, economista ,
RG n'1177924, SSPIBA , CPF n' 140 .349.485- 15, declara ter ciencia da proposta
encaminhada pelo Estado da Bahia de implantacao do Corredor Metroviario da Av.
Luis Viana Filho (Paralela), interligand o os Municip ios de Lauro de Freitas e Salvador ,
inscrtta no PAC Mobilidade Grandes Cidades pelc proponente Estado Bahia, pessoa
juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n". 05.457.34910001-70, neste ato
representad o por seu Governado r Sr. Jaques Wagner , a qual beneficiara os municipios
de Salvador e Lauro de Freitas , e
CON SID ER A N D 0 a selecao de propostas , por parte do
Governo Federal, para 0 PAC Mobilidade Grandes Cidades , da Secretar ia Nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana , do Ministerio das Cidades , no ambito do
Progra ma de Aceleracao do Cresciment o PAC 2 - regulamentada pela Portaria no 65.
de 21 de fevereiro de 2011 , e
.
CON SID ERA N D 0 que so serao admitidas Cartas-Cons ulta de
carater multimunicipa l para propostas que contemp lem sistemas e solucoes
intermunicipais, com previa anuencia dos municipios a serem beneficiados, conforme §
3' do art. 3' da Portaria n' 65, de 21 de fevereiro de 2011,

concede PRE V I A AN U

E N C I A ao proponente

JoAo FELIPE DE SOUZA LEAo
Chefe da Casa Civil
Salvador , 20 de dezembro de 201 1.
PAULO SERGIO DAMASCENO SILVA
Secretar io Municipal de Desenvolvimento Urbano , Habitacao
e Meio Ambiente

Proponente : ESTADO DA BAHIAIGOV ERNADOR
MUNiCi pIO BENEFICIADO : MUNiCipIO DO SALVADOR I PREFEITO

