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LEI Nº 2.047 

 
  Dispõe sobre o parcelamento do  

solo do Município de Ilhéus, e dá outras 
providências. 

 

 O Prefeito do Município de Ilhéus: 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Ilhéus, aprovou 

e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Esta Lei regula o parcelamento do solo no 

Município de Ilhéus. 

 
 Art. 2º - São considerados parcelamento do solo no 

Município: 

 
 I- a execução de plano de arruamento; 

 II- a execução de plano de loteamento; 

 III- a alteração de planos de arruamento ou loteamentos 
já aprovados; 

 IV – a construção de conjuntos habitacionais; e 

 V- o remanejamento, desdobramento ou 
remembramento de lote. 

 

 Art. 3º - Não será permitido parcelamento do solo: 
 I- sem prévia licença da prefeitura; 

 II- em terrenos baixos, alagadiços e sujeitos a 

inundações, antes de tomadas, pelo interessado, as providências 

necessárias para assegurar o regular escoamento das águas,, sendo 

que as obras necessárias para esse fim poderão ser projetadas, 
quando for o caso, juntamente as das vias de circulação a serem 

abertas; 

 III- que, pelas suas condições de localização, seja 
inacessível à rede pública de abastecimento e saneamento, a 

menos que o interessado firme termo de compromisso com a 

Prefeitura de implantar, as suas expensas, serviços autônomos de 
água e saneamento para a área, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo município e demais órgãos competentes; 

 IV- que tenha sido aterrado com materiais nocivos à 
rede pública, sem que seja previamente saneado; e 

 V- em terrenos com declividade média igual ou 

superior a 15% (quinze por cento). 
 

 Art. 4º - Os projetos de que se trata esta Lei deverão ser 

organizados de maneira a que não atinjam nem comprometam 

propriedades de terceiros. 

 

 Art. 5º - A Prefeitura poderá exigir,  em qualquer fato o 
processo licença ou aprovação, além dos elementos constantes 

desta Lei, informações ou documentos que julgar necessários à 

perfeita elucidação dos parcelamentos. 
 Parágrafo Único – Para resguardo do interesse público 

a prefeitura poderá estabelecer outras exigências, em especial a 

apresentação de parecer técnico especializado, que ateste a 
estabilidade de solos, das encostas e taludes, inclusive as obras de 

proteção se previstas. 

 
 Art. 6º - No que couber, as classificações 

características, especificações técnicas e exigências ao sistema 

viário, são estabelecidas na Lei de Implantação do Plano 
Urbanístico Básico do Município. 

 

 Art. 7º - A aprovação final do parcelamento ocorrerá 

após verificado o cumprimento das exigências municipais. 

 

 Art. 8º - A execução dos planos de arruamento e 
loteamento dependerá de prévia licença da prefeitura, que será 

concedida ao interessado, em consonância com as exigências desta 

Lei, e de acordo com as seguintes fases: 
 I- O interessado deverá requerer à prefeitura o 

fornecimento de diretrizes; 

 II- após o recebimento das diretrizes, o interessado 
deverá apresentar o plano de arruamento e loteamento, 

submetendo-o à aprovação da prefeitura e obtendo, se for o caso, a 

licença para execução do referido plano; 
 III- após a conclusão das obras do plano de arruamento, 

o interessado proporá a doação dos logradouros públicos; 

 IV- examinado o plano, de arruamento e loteamento e 
verificada a obediência ao disposto nesta Lei, a prefeitura baixará 

o Decreto de aprovação final. 

  

 Art. 9º -  A Prefeitura Municipal acompanhará junto 

aos Cartórios de Registro de Imóveis, os expedientes relativos ao 

registro de loteamentos ou arruamentos, impugnando os que não 
satisfazerem às exigências da Legislação. 

 

 Art. 10º - A Prefeitura não assume qualquer 
responsabilidade por prejuízos eventualmente causados a terceiros, 

em conseqüência da execução de planos autorizados. 

 
 Art. 11º - Os loteamentos ou arruamentos não 

aprovados pela prefeitura e já executados e alienados, total ou 

parcialmente, ficam sujeitos à ação municipal para sua 
regularização, e que atenderá, sempre que possível, às exigências 

desta lei. 

 
 Art. 12º - Quando o lote ou terreno fizer frente para a 

via já aberta e não doada ao município, constante de plano 

aprovado antes da vigência desta lei, o alvará de construção só 

será concedido quando a referida via estiver convenientemente 

nivelada e em condições de perfeita trafegabilidade, sem prejuízo 
das demais exigências da presente lei. 

 

SEÇÃO I 

 

Art. 13º - O interessado na execução de planos de arruamento e 

loteamento deverá requerer à Prefeitura, preliminarmente, o 
fornecimento de diretrizes, instruindo o pedido com os seguintes 

documentos: 

 I- requerimento assinado pelo proprietários; 
 II- título de propriedade do terreno ou de promessas de 

compra e venda, ou cessão de direitos, irrevogável e irretratável, 

do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel e referência 
ao número de matrícula ou transcrição aquisitiva e sem 

estipulações impeditivas de alienação em frações ideais ou em 

porções delimitadas, devendo o referido título estar regularmente 

registrado; 

 III- plantas planialtimétricas em 5 (cinco) vias, na 

escala 1:500 ou 1:1.000, contendo: 
 a- curvas de nível de metro em metro; 

 b- vias públicas perimetrais e as que eventualmente 

cortem o terreno; 
 c- cadastro de todas as construções existentes, com 

indicação de seu uso e número de andares; 

 d- demarcação e delimitação de pedreiras, brejos, 
bosques, linhas de transmissão de força, telégrafo ou telefone, 

canalização de água e esgotos, córregos com as respectivas quotas 

de inundação, represas, ferrovias, rodovias, servidões, caminhos 
ou estradas, faixas de oleodutos, aquedutos e gasodutos; e 

 e- indicação das propriedades lindeiras. 

 IV- 3 (três) vias de planta de situação do imóvel, na 
escala 1:5000, que permite o seu perfeito reconhecimento e 

localização; 

 V- nos casos de remanejamento, desdobramento ou 

fusão de lote, a planta do plano original; e  

 VI- memorial explicativo do que se pretende executar, 

em 3 (três) vias. 
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 Art. 14º - Após o competente exame dos documentos 

apresentados, a Prefeitura expedirá diretrizes no prazo de 60 
(sessenta) dias a serem seguidas nos planos, estabelecendo: 

 I- características, dimensionamento e traçado de vias de 

circulação, adequados aos planos e projetos viários do Município e 
às condições locais; 

 II- características, dimensionamento e localização de 

áreas verdes; 
 III- características, dimensionamento e localização de 

áreas constitucionais; e 

 IV- relação dos equipamentos de infraestrutura “ água, 
esgoto, iluminação pública, etc” exigidos para a área. 

 Parágrafo Único – As diretrizes prescrevem no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição 

pela Prefeitura ou da notificação publicada na imprensa oficial, 

quando for o caso. 

 
 Art. 15º - Nos planos de arruamento e loteamento a 

serem implantados nas zonas urbanas do Município será exigida a 

execução, por parte do interessado e as suas expensas, dos 
seguintes equipamentos de infraestrutura: 

 I- sistema completo de escoamento de águas pluviais, 

incluindo-se guias, sargentas, bocas-de-lobo e demais 
equipamentos; 

 II- obras de retificação de rios, córregos ou fundos de 

vales, inclusive as obras de arte, tais como, muros de arrimo, 
pontilhões e bueiros; 

 III- obras de proteção contra erosão, inclusive 

gramagem de taludes; e 
 IV- rede de água e esgoto e todos os outros 

equipamentos exigidos especificamente para cada caso. 

 

 Art. 16º - Nos planos de arruamento e loteamento a 

serem implantados nas zonas de interesse prioritário para a 
expansão urbana será obrigatória a execução, por parte do 

interessado e as suas expensas, além dos equipamentos 

relacionados no artigo anterior, os seguintes: 
 I- sistema completo de captação, tratamento, reservação 

e distribuição de água; e 

 II- demais serviços de infraestrutura que garantam o 
saneamento da área de acordo com os regulamentos e normas dos 

órgãos competentes. 

 
SEÇÃO II 

DA LICENÇA, EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO DO  

PLANO DE ARRUAMENTO E LOTEAMENTO 
 

 

Art. 17º - O pedido de licença para execução do plano 

de arruamento deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

 I- requerimento assinado pelo proprietário; 

 II- projeto de engenharia completo e detalhado do 
arruamento e loteamento pretendidos, assim como dos 

equipamentos de infraestrutura exigidos pelas diretrizes expedidas; 

 III- prova legal de que o proprietário não figura como 
réu em qualquer ação judicial que tenha por objeto o imóvel a ser 

arruado ou loteado, ou por cuja exeção venha a responder o citado 

imóvel; 
 IV- certidão de propriedade do imóvel, com negativa de 

ônus e alienações, bem como declaração expressa do credor, 

quando for o caso, autorizando o arruamento ou loteamento; 
 V- certidão negativa de tributos municipais; 

 VI- aprovação do parcelamento da gleba, pelo órgão 

federal competente, quando se tratar de imóvel localizado na zona 
rural e sujeito a essa aprovação; 

 VII- memorial descritivo e justificativa com as 

explicações e informações necessárias à perfeita compreensão do 

plano; 

 VIII- declaração expressa de que o interessado se 

submete integralmente aos termos desta lei. 
 

Art. 18º - O interessado declarará, no requerimento o 

prazo dentro do qual executará integralmente o plano apresentado. 
§ 1º - Se o prazo for superior a 1 (um) ano, o plano 

poderá ser executado parceladamente, devendo ser indicados os 

logradouros que serão abertos em cada etapa. 
§ 2º - em caso de plano parcelado, a Prefeitura poderá 

estabelecer a prioridade na abertura de logradouros, afim de 

possibilitar a continuidade da execução do arruamento. 
 

Art. 19º - Da área total do empreendimento, objeto do 

plano, serão destinados, para doação ao Município, no mínimo: 
 I- 20% (vinte por cento) para vias de circulação; 

 II- 10% (dez por cento) para áreas verdes; e 

 III- 5% (cinco por cento) para áreas institucionais. 

 

§ 1º -  Quando a área necessária para implantação das 

vias de circulação for inferior aos 20% (vinte por cento) de 
destinação mínima, a diferença será aproveitada para acréscimo 

das áreas verdes ou institucionais. 

§ 2º - Quando os 5% (cinco por cento) destinados a 
áreas institucionais, forem inferiores a 500m (quinhentos metros 

quadrados), serão revertidos para acréscimo das áreas verdes. 

§ 3º - Quando o total de áreas verdes e institucionais for 

igual ou inferior a 2000m² (dois mil metros quadrados), sua 

distribuição poderá ser feita ao longo das vias de acesso do 

loteamento e que assumirão o perfil de rua de vivência. 

§ 4º - Não serão recebidas pelo município áreas com 
declividade superior a 15 (quinze por cento), para efeito do 

disposto neste artigo. 

Art. 20º - Sempre que necessário à implantação de 
projetos específicos, a Prefeitura poderá exigir a reserva de área 

institucional adicional e, nesse caso, a área que excede a 
porcentagem estabelecida no inciso III do artigo anterior será, 

dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data da aprovação do 

loteamento, declarada de utilidade púbica para fins de 
desapropriação. 

Parágrafo único – Se o prazo estabelecido neste artigo a 

Prefeitura não declarar de utilidade pública a área excedente, 
poderá o interessado promover seu loteamento ou libera-lo para 

alienação a terceiros, obedecidas as exigências desta lei. 

Art. 21. – Após a instrução do processo e verificado 
que os planos e documentos se encontram em perfeita ordem, a 

Prefeitura notificará o interessado para apresentar os memoriais 

das áreas a serem doadas à municipalidade, atendidas as seguintes 
condições: 

I – descrição de cada área em separado, com a 

indicação da superfície em metros quadrados; 
II – havendo diretrizes para o alargamento de vias já 

existentes as faixas respectivas e as outras vias a serem doadas à 

municipalidade deverão ser descritas individualmente, e 
III – em caso de cruzamentos, uma das vias deverá ser 

descrita integralmente, e as outras por trecho, a fim de evitar a 

superposição de áreas. 
Art. 22. – Nos arruamentos de terrenos marginais a 

córregos, será exigida uma faixa longitudinal no sentido do 

córrego, de 15 (quinze) metros de largura de cada lado medidas a 
partir do eixo do córrego ou de acordo com o projeto de 

canalização e retificação. 

Art. 23. – No plano de arruamento, quando não for 
possível das escoamento natural às águas pluviais ou rede de 

esgotos pela via pública, será obrigada a reserva de faixa sanitária 

“non aedificandi” que correrá paralela ao fundo dos lotes, com 
largura mínima de  (quatro) metros e gravada de servidão pública 

para a passagem de esgotos e águas pluviais. 

Art. 24. – O comprimento das quadras não poderá ser 
superior a 300m (trezentos metros). 

Parágrafo único – As quadras com mais de 150m (cento 

e cinquenta metros), serão divididas, obrigatoriamente, a cada 100 
m (cem metros) ou menos, por vias de circulação de pedestres com 

largura mínima de 9m (nove metros). 
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Art. 25. – Examinados os documentos, verificada sua 

boa ordem e pagas as taxas devidas, a Prefeitura expedirá licença 
para início das obras de arruamento. 

Art. 26. – A obtenção de licença para execução do 

plano de arruamento depende do prévio cumprimento, pelo 
proprietário, das seguintes exigências, sem prejuízos das demais 

previstas nesta lei: 

I – doar ao Município as áreas referidas nesta lei; e  
II – apresentar garantia de completa execução do 

arruamento e dos respectivos equipamentos exigidos, 

representada por hipoteca constituída em benefício da Prefeitura, 
abrangendo área por ela escolhida equivalente a, no mínimo, 30% 

(trinta por cento) da área destinada a alienação, devidamente 

registrada no Registro de Imóveis competente. 

Art. 27. – A licença para execução do plano de 

arruamento e loteamento não tem valor para fins de registro 

segundo o Decreto-lei federal nº 58, de 10 de dezembro de 1937, 
ou para qualquer outra anotação, averbação, matrícula ou 

transcrição perante o cartório de Registro de Imóvel. 

Art. 28. – Qualquer alteração do plano autorizado 
dependerá de aprovação prévia da Prefeitura. 

Art. 29. – Os planos não executados dentro dos prazos 

fixados não poderão ter prosseguimento, sob pena de embargo ou 
multa, exceto em caso de prorrogação, que, somada ao prazo 

inicial, não poderá ultrapassar (quatro) anos. 

Art. 30. – O interessado na execução das obras de que 
trata esta lei é responsável por todos os prejuízos causados a bens 

públicos ou de terceiros, inclusive pelas despesas eventualmente 

efetuadas pela Prefeitura, no interesse da preservação de 
propriedade lindeira ou de logradouro público. 

Art. 31. – Após o término das obras do plano de 

arruamento, caberá ao interessado requerer à Prefeitura a aceitação 

do arruamento e o recebimento oficial dos logradouros públicos 

doados. 
Parágrafo único – Após a competente vistoria, e 

constatada a boa qualidade as obras do arruamento e a obediência 

ao plano aprovado, a Prefeitura receberá em doação, os 
logradouros públicos e providenciará sua oficialização. 

Art. 32 – Expirados os prazos legais estabelecidos para 

o término da execução do arruamento, sem que as obras estejam 
concluídas, o devedor hipotecário estará constituído em mora, e a 

Prefeitura promoverá a cobrança do respectivo crédito. 

Parágrafo único – A constituição da garantia 
hipotecária não desobriga o interessado do pagamento das 

despesas que excederam o valor apurado na execução da hipoteca. 

Art. 33 – Na hipótese do artigo anterior, a Prefeitura, a 
seu critério, executará as obras faltantes. 

Parágrafo único – As despesas eventualmente efetuadas 

pela Prefeitura, para a regularização e/ou execução do arruamento, 

estão sujeitas às normas vigentes para a cobrança de créditos 

tributários, inclusive no que diz respeito a  aplicação de juros, 

correção monetária e demais acréscimos, e os débitos assim 
calculados, se não recolhidos, serão inscritos em dívida ativa para 

a cobrança executiva. 

Art. 34 – As frentes, recuos, áreas mínimas e demais 
características dos lotes deverão atender ao disposto na lei que 

regula a ocupação do solo no Município. 

Art. 35 – Cumprida as exigências legais, efetuadas o 
pagamento dos tributos devidos e das multas, se houver, será 

baixado o decreto de aprovação, no qual constarão as restrições 

relativas ao uso e ocupação do solo no local, bem como as 
exigidas nos planos de arruamento e loteamento. 

Art. 36 – Não serão permitidos no Município os 

loteamentos de uso exclusivo, quais sejam, os que apresentem 
quaisquer tipo de restrição ao uso do arruamento por não 

propriedade dos lotes. 

 

SEÇÃO III 

DOS CONJUTOS HABITACIONAIS 

 

Art. 37 – A licença, aprovação e construção de 

conjuntos habitacionais estão sujeitas às normas estabelecidas 
nesta lei, naquilo que couber. 

Art. 38 – Para os efeitos desta lei, entender-se por 

conjunto habitacional a construção de diversas habitações 
simultaneamente à execução do loteamento, remanejamento, 

remembramento ou desdobramento de lotes. 

Art. 39 – Após o recebimento de diretrizes da 
Prefeitura, o interessado requererá pedido de licença para 

execução do conjunto habitacional instruído com os seguintes 

documentos, além dos exigidos para aprovação do loteamento: 
I – planta geral, na escala 1:500, demarcando todas as 

habitações em  seus respectivos lotes; 

II – projeto completo das habitações, indicando, para 

cada projeto – tipo, os lotes em que serão executadas as 

construções; e 

III – memorial descritivo das construções. 
Art. 40 – Aplicam-se aos conjuntos habitacionais as 

normas estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo; 

relativas a recuos, áreas e frentes mínimos de lotes, taxas de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento. 

Art. 41 – Atendidas as exigências desta lei, a Prefeitura 

expedirá simultaneamente a licença para a execução do 
arruamento e o alvará de construção no conjunto habitacional, os 

quais terão validade pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Art. 42 – Concluídas as obras, o interessado requererá a 
aceitação do arruamento, o recebimento oficial dos logradouros 

públicos doados e a expedição dos alvarás de habitação. 

Parágrafo único – Após a competente vistoria, e 
constatada a boa qualidade das obras de arruamento e das 

habitações e a obediência ao plano e projeto aprovados, a 

Prefeitura receberá, em doação, os logradouros públicos, 

providenciará sua oficialização e expedirá os alvarás de habitação 

ou “habite-se”. 
Art. 43 – Casos as obras não estejam concluídas no 

prazo estabelecido no artigo 41, o interessado requererá a 

prorrogação do prazo da licença para execução do plano de 
arruamento e a revalidação do alvará de construção do conjunto 

habitacional. 

Art. 44 – Na medida em que os edifícios forem sendo 
concluídos, e verificada a regularidade da construção, a Prefeitura, 

a pedido do interessado, poderá expedir os respectivos alvarás de 

habitação. 
Parágrafo único – Não será expedido alvará de 

habitação para edifícios com frente para via que não esteja 

completamente executada e aceita pela Prefeitura. 
Art. 45 – O arruamento poderá ser aceito antes da 

conclusão das edificações, desde que atendidas as demais 

disposições desta lei a ele concernentes. 

 

SEÇÃO IV 

DO REMANEJAMENTO, DESDOBRAMENTO E 
REMEMBRAMENTO DE LOTES 

 

Art. 46 – O plano de remanejamento, desdobramento 
ou remembramento de lotes que envolva área superior a 1000m² 

(um mil metros quadrados) será objeto de requerimento à 

Prefeitura, instruído com os seguintes documentos: 
I – projeto indicando os lotes resultantes, contendo 

todas as indicações necessárias à perfeita caracterização dos 

lotes; 
II – planta com indicação dos lotes anteriores; 

III – planta de situação; 

IV – certidão de propriedade do imóvel, com negação 
de ônus e alienações. 

Art. 47 – O remanejamento, desdobramento ou 

remembramento de lotes, que envolvam área inferior a 1000m² 

(um mil metros quadrados) não necessitará de aprovação prévia da 

Prefeitura, bastando um requerimento, devendo porém, obedecer 

sempre às dimensões mínimas, estabelecidas para os lotes, pela 
legislação de uso e ocupação do solo. 



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS ESTADO DA BAHIA 

PODER EXECUTIVO 
ANO XIII – 91º da República – Nº 3.433                                                                              Sexta-feira, 18 de janeiro de 1980. 

 

PODER EXECUTIVO 

 

Disponível em: www.completaconsultoria.net 

Art. 48 – O desdobramento de lotes, quando vinculado 

a projeto de edificações, será aprovado automaticamente com a 
aprovação do referido projeto, devendo ser observadas as 

disposições aplicáveis aos conjuntos habitacionais. 

Art. 49 – A aprovação de remanejamento, 
desdobramento ou remembramento de lotes somente produzirá 

efeitos interno após a regularização perante o Registro de Imóveis 

competente. 
Art. 50 – A Assessoria Geral de Planejamento e 

Coordenação proporá os regulamentos necessários a aplicação da 

presente lei. 
Art. 51 – As despesas decorrentes da aplicação desta 

Lei ocorrerão à conta das dotações próprias consignadas no 

orçamento. 

Art. 52 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Ilhéus, 06 de 

dezembro de 1979. 

 
Antonio Olímpio Rhem da Silva – Prefeito 

 

Paulo Simões Machado – Secretário de Administração 
 

 


