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GABINETE DO PREFEITO 

Lei Complernentar no 42 	 De 17 de Junho de 2013. 

Altera o Anexo I da Lei 
Complementar n° 20/2006, e 
dá outras providéncias. 

0 PREFEITO DO MUNICiPIO DE CABEDELO (PB) 

Faço saber que a Poder Legislativo decreta e eu sancono a seguinte Lei: 

Art. 1 0  0 Anexo I da Lei Complernentar no 20/2006, passa a vigorar 
corn a seguinte redaçao: 

"ANEXO I 
Normas Técnicas para Definiçao dos Gabaritos de Altura da 

Orla MarItima do MunicIpio de Cabedelo. 

1. Ern curnprirnento aos artigos 229 da Constituicao Estadual e 
209, § 2 1  da Lei Orgânica para o MunicIpio de Cabedelo, a altura 
rnáxirna das edificaçOes. situadas ern urna faixa de 500 metros ao 
longo da orla rnaritirna a partir da linha de prearnar da rnaré de 
sizigia ern direcao ao interior do continente. deverá obedecer ao 
escalonarnento distribuido ern trechos de lOOm (cern metros) 
cada, conforrne Anexo II. 

2. A distância (d) a que se refere o "caput" deste artigo será 
rnedida a partir da mare de sizIgia ate o rneio da testada do lote 
ou gleba. 0 resultado obtido deterrninará em que trecho estará 
inserido e a altura maxima da edificação perrnitida naquele 
trecho, assirn definidos 

1 1  trecho - de 0,00 a 100,00m: a altura maxima perrnitida 
deverá ser rnedida a urn escalonarnento tangencial, o qual 
deverá cornecar corn 12, 90m (doze metros e noventa 
centirnetros) na testada do prirneiro lote frontal a orla 
maritirna, seguindo na direcao da orla maritirna para o 
continente, obedecendo a formula H = 12,90 + (ax 0,0442), 
onde a' é a distancia da rnaré sizigia ate o ponto que se 
quer escaIonar 
2 0  trecho - de 100,01 a 200,00m: altura maxima de 24,75m 
corn tipologia livre: 
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• 31  trecho - de 200,01 a 300,00m: altura maxima de 30,25m 
corn tipologia Iivre: 

• 40 trecho - de 300,01 a 400,00rn: altura rnáxirna de 31,45m 
corn tipologia Iivre: 

• 50  trecho - de 400,01 a 500,00m: altura maxima de 33,00m 
corn tipologia Iivre. 

3. Será perrnitido a construçao de rnais urn pavirnento nas 
edificacOes a serern construidas ern lotes localizados no 10  trecho 
(0,00 a 100,00m da sizigia da orla maritirna), a partir do ponto ern 
que a distância da laje de coberta do ültirno pavirnento a linha 
tangencial de altura rnáxirna (H = 12,90 + a x 0,0442) for igual ou 
superior a 1,35m (urn metro e trinta e cinco centirnetros), ficando 
fixado urn pé direito de 2,70m (dois metros e setenta 
centIrnetros). 

4. A cota de altura rnáxirna da edificacao sera definida a partir da 
cota de altura do eixo do rneio-fio ate a laje de coberta do Ultirno 
pavirnento. Nas situacOes em que os lotes ou glebas tenharn 
desnIveis ou mais de urna frente, a altura sera calculada a partir 
do eixo do rneio-fio da frente ou testada rnais proxirna da orla 
rn a r It i rn a. 

5. As areas a serern edificadas para funcionarern corno apoio de 
lazer (privativo de urna ou rnais unidades ou de uso coletivo da 
edificacao) podern ser instaladas no ültimo pavirnento, que sera 
denorninado de pavirnento de cobertura, desde que sua laje de 
coberta (deste Liltirno pavimento) obedeca ao lirnite de altura do 
trecho onde está inserido o lote ou gleba. 

0. 
	

A taxa de ocupacao das areas a serern edificadas de todos Os 

pavimentos da edificacao (incluindo-se pavirnentos de lazer e 
pavirnentos de cobertura de uso cornurn ou privado) deverá 
respeitar os Indices definidos para cada setor ou zona ou está 
inserida a edificaçao. Serão exciuldas do cálculo da taxa de 
ocupacao da edificacao as areas destinadas a: hail de circulaçao, 
escadas, elevadores, pocos de ilurninação, guaritas (de 
segurança e de controle de acesso e salda) marquises de 
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proteçao, lixeiras, depósitos de gas, casa de maquinas, caixa 
d'agua, terracos técnicos (para instalaçao de equipamentos de 
ar-condicionado), pérgulas, jardineiras, areas e terraços 
descobertos, equipamentos e mobiliários de lazer descobertos 
tais coma piscinas descobertas, decks descobertos de apoio a 
piscina. 

07. Acima da laje de coberta de ültimo pavimento ou pavimento de 
cobertura (seja esta, unidade autOnoma ou apoio de lazer de usa 
comum), sera tolerada a construcao de caixa d'agua, casa de 
maquinas de elevadores e terraços técnicos para instalacao de 
equipamentos de usa privativo as unidades autOnomas au de usa 
comum a edificacao." 

Art. 2 1  Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicaçaa. 

Art. 3 0  Revagam-se as disposiçoes em contrária. 

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 17 de Junho de 2013. 191 0  da 
independência, 124 0  da Republica e 570  da Emancipaçao Politica Cabedelense. 

JOSE MADE LUCENA FILHO 
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